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Αλφαβητικό λεξιλόγιο

Alphabetically listed vocabulary

Α

α πα πα! Κ.3.9
α!
αβγό, το 2.12
άγαλμα, το Κ.2.1, 3.17
αγαπάω (-ώ) 1.8
αγαπάω (-ώ) 1.8
αγάπη μου! Κ.2.20
αγάπη, η Κ.1
αγαπημένος-η-ο 1.8
αγαπητός-ή-ό Κ.1.5
αγγειοπλάστης, ο Κ.1.6
αγγελία, η 3.25
μικρές αγγελίες, οι 3.25
αγγούρι, το 2.11
αγελάδα, η 3.25
αγία, η Κ.2.13
αγιάζω Π.2.5
Αγιάσος, η Κ.3.7
Άγιος Βασίλης, ο Π.2.4
άγιος, ο Κ.2.13
άγιος-α-ο 2.9
αγκαλιάζω 3.18
Αγκόνα, η 3.20
Άγκυρα, η 1.5
αγκώνας, ο 3.23
αγορά, η 2.11
αγορά, η 3.25
αγοράζω 2.11
αγόρι, το 1.2
αγριολούλουδο, το 2.10
άγριος-α-ο K.2.5, 3.25
άγρια ζώα, τα 1.8
αγρότης, ο Κ.2.10
αγρότισσα, η Κ.2.10
αγώνας, o 1.7
άδεια κυκλοφορίας, η 3.24
άδεια οδήγησης, η 3.24
άδεια, η 3.25
άδειος-α-ο 2.12
αδελφή (αδερφή), η Κ.1.1, 2.13
αδέλφι (αδέρφι), το 2.13
αδελφός (αδερφός), ο 2.13
αδιάβροχο, το 3.18
αδιάβροχος-η-ο Κ.2.15
αδύνατος-η-ο 2.13
αέρας, ο (οι αέρηδες) 1.3
αεροδρόμιο, το 3.20
αερολιμένας, ο 3.22
αεροπλάνο, το 3.20
αεροσυνοδός, η 3.22
Αθήνα, η 1.3
Αθηναία, η Κ.2.10
Αθηναίος, ο Κ.2.10
αθλητικό (παπούτσι), το 2.15
αθλητικός-ή-ό 2.12
Αίγινα, η 1.1
αιγινήτικος-η-ο 2.12
αισθάνομαι 3.23
αιώνας, ο 3.17
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no way!
ah!
egg
statue
I love / to love
I love / to love
darling, sweetheart
love
beloved
dear
potter
advertisement
classified ads
cucumber
cow
saint
I bless / to bless, I make
/ to make something holly
Agiasos (port in Mytilini)
Santa Claus
saint
saint
I hug / to hug
Ancona
Ankara
elbow
market, shopping area
purchase
I buy / to buy
boy
wild flower
wild, savage
wild animals
farmer (masc.)
farmer (fem.)
race, match
vehicle licence, registration
driving licence
leave of absence
empty
sister
brother or sister, sibling
brother
raincoat
waterproof
thin, slim
air, wind
airport
airport
airplane
flight attendant, air hostess
Athens (capital of Greece)
Athenian (fem.)
Athenian (masc.)
sports / athletic shoe
athletic, sporting
Aegina (island)
from Aegina
I feel / to feel
century

ακίνητο, το 3.25
real estate property
ακολουθώ 3.21, Κ.3.11
I follow / to follow
ακόμα (ακόμη) 1.6
still, yet
ακούω 1.7
I listen / to listen
ακριβός-ή-ό 2.11
expensive
ακριβώς 1.5
exactly
Ακρόπολη, η 1.8 	Acropolis (archaeological site in
Athens)
Ακρωτήρι, το 3.22 	Akrotiri (archaeological site in
Santorini)
ακρωτήριο, το 3.22
cape
ακτινογραφία, η 3.23
X-ray
ακύρωση, η 3.22
cancellation
αλάτι, το 2.12
salt
αλεπού, η Κ.2.6
fox
αλεύρι, το 2.12
flour
αλήθεια; 2.13
really?
αληθινός-ή-ό Κ.2.17, Π.3.1
real, true
αλλά 1.5
but
αλλαγή, η 2.15
change
αλλάζω 3.18
I change / to change
αλλαντικά, τα 2.12
processed meat
αλλεργία, η 2.14
allergy
αλληλογραφία, η 3.24
correspondence, mail
εξωτερικού 3.24
international mail
εσωτερικού 3.24
domestic mail
αλλιώς 3.21
otherwise
αλλοδαπή, η 3.24
foreigner (fem.)
αλλοδαπός, ο 3.24
foreigner (masc.)
άλλος-η-ο Κ.1.2, 2.9
other
άλλοτε Π.2.2
in the past
αλλού 3.22
elsewhere
αλμυρός-ή-ό 2.12
salty
άλογο, το 3.25
horse
Αμβέρσα, η 1.5
Antwerp
Αμερική, η (Βόρεια και Νότια) 2.10 America (North and South)
αμέσως 2.11
right away, immediately
άμμος, η Κ.3.19
sand
Αμπελόκηποι, οι 3.25
Ampelokipi (area of Athens)
αμυγδαλιά, η Κ.3.20
almond tree
αμύγδαλο, το Π.2.3
almond
αν 3.25
if
αν και Κ.2.2
although
ανάβω 2.16 	I light / to light, I switch on / to switch
on, I turn on / to turn on
ανακαλύπτω 3.25 	I find out / to find out, I discover / to
discover
ανακατεύω Κ.2.13, 3.23
I stir / to stir
ανακοίνωση, η 3.22
announcement
ανακύκλωση, η 3.22
recycling
ανάληψη, η 3.24
withdrawal
κάνω ανάληψη 3.24
I withdraw money / to withdraw money
ανάμεσα Κ.1.7, 2.9
between, among
αναπαυτικός-ή-ό 3.19
comfortable
αναπτήρας, o 2.12
lighter
ανάσταση, η Κ.2
resurrection
καλή Ανάσταση! Κ.2
happy Easter!
ανάστημα, το Κ.3.3
height, posture
Ανατολή, η 1.3
East
αναχώρηση, η 3.22
departure

αναψυκτικό, το 2.12
soft drink
ανδρικός-ή-ό Κ.2.14
for men, masculine
ανεβαίνω 2.16
I go upstairs / to go upstairs
ανεμώνη, η 2.10
windflower, anemone
άνεργη, η 1.6
unemployed (fem.)
άνεργος, ο 1.6
unemployed (masc.)
άνετος-η-ο 2.15
comfortable, cosy
άνηθος, ο Κ.2.11
dill
ανήκω 2.10
I belong / to belong
ανήμερα Κ.2, 3.18
on the same day
ανθίζω Κ.3.20
I blossom / to blossom
ανθοπωλείο, το 2.9
flower shop
ανθοπώλης, ο 2.9
florist (masc.)
ανθοπώλισσα, η 2.9
florist (fem.)
ανθρώπινος-η-ο 3.23
human
άνθρωπος, ο Κ.1.6, 3.22
man (human being), people
ανίψι, το 2.13
nephew or niece
ανιψιά, η 2.13
niece
ανιψιός, ο 2.13
nephew
ανοίγω 2.15 	I open / to open, I switch on / to switch
on, I turn on / to turn on
ανοίγω τη συζήτηση K.3.16
I start a conversation
η πόρτα δεν ανοίγει 3.19
the door doesn’t open
άνοιξη, η 2.15
spring
ανοιχτός-ή-ό 2.12
open
ανοιχτός-ή-ό 2.15
light (colour)
άνοστος-η-ο 3.17
tasteless
Ανταρκτική, η 2.10
Antarctica
άντε! Κ.2.20
come on!
αντέχω Κ.2.19 	I stand / to stand, I bear / to bear,
I endure / to endure
αντιβιοτικό, το 3.23
antibiotic
αντιθέτως 3.17
on the contrary
αντίο σας! 1.1
goodbye (plural/polite form)
αντίο! 1.1
goodbye
αντλία, η Κ.3.15
pump
άντρας, o 1.1
man, husband
απαγορεύω 3.22
I forbid / to forbid
απαγορεύεται 3.22
it is prohibited, it is forbidden
απαντάω (-ώ) 2.16
I answer / to answer, I reply / to reply
απάντηση, η Κ.2
answer
απαραίτητος-η-ο 3.25
necessary
απέναντι 2.9
opposite
απέχω 2.10
I am far from / to be far from
απίστευτος-η-ο Κ.2.17
unbelievable, incredible
απλός-ή-ό Κ.2.13, 3.22
simple, plain
απλώνω 2.16
I hang / to hang
από 1.1
from
από Δευτέρα 2.12
as of Monday
από πάνω Κ.2.13
on top
από... έως… 3.21
from… to…
από... μέχρι... 2.12
from… to…
απόβραδο, το Κ.3.18
dusk
απόγευμα, το 1.2
afternoon
καλό απόγευμα! Κ.2
good afternoon!
απόδειξη, η 2.11
receipt
αποθήκη, η 2.16
store room, storehouse, warehouse
Απόλλωνας, ο 3.22
Apollo
απορρυπαντικό, το 2.12
detergent
αποσκευή, η 3.22
luggage, baggage
απόσπασμα, το Κ.3.18
excerpt, extract
απόσταση, η 3.20
distance
αποστολέας, ο 3.24
sender
απότομα Κ.3.5
abruptly

αποφασίζω 3.22
Απρίλιος, ο 2.15
άραγε; Κ.2.6
αργά 1.4, 3.17
αργία, η 2.12
αργότερα 1.4
αργώ 2.14
άρθρο, το Κ.1.9
αριθμός, ο 1.5
αριστερά (κατεύθυνση) 2.16
αρκετά 1.8
αρκετά καλά 1.8
αρκετός-ή-ό Κ.2.5
αρκούδα, η 3.25
άρνηση, η Κ.3.11
αρνί, το 2.12
αρραβώνας, ο Κ.2
αρραβωνιασμένος-η-ο 1.8
αρρωσταίνω 3.23
άρρωστος-η-ο Κ.2, 3.23
αρτοποιείο, το 2.9
αρχαιολογικός-ή-ό 2.13
αρχαίος-α-ο 3.22
αρχείο, το Κ.1.5
αρχή, η Κ.1, 3.20
αρχές Σεπτεμβρίου 3.23
αρχίζω 2.11
αρχικός-ή-ό 1.8
αρχική σελίδα, η 1.8
αρχιτέκτονας, ο/η 1.6
αρχιτεκτονική, η 2.10
άρχοντας, ο Π.2.1
αρχόντισσα, η Π.2.1
ασανσέρ, το 3.19
ασημένιος-ια-ο Κ.2.16
ασθενοφόρο, το 3.23
Ασία, η 2.10
ασπιρίνη, η 2.12
άσπρο, το 2.10
άσπρος-η-ο 2.10
άστα! Κ.3.5
αστείος-α-ο 3.21
αστέρι, το 1.3
Αστόρια, η 3.19
αστραπή, η 3.18
αστράφτω 3.18
αστράφτει 3.18
αστυνομία, η 2.9
αστυνομία, η Κ.1.10, 2.14
αστυνομικός, o/η 2.9
αστυφύλακας, o Κ.3.2
ασφάλεια, η 3.23
ασφάλεια αυτοκινήτου, η 3.24
ασφάλεια υγείας, η 3.23
άσχημα 3.19
άσχημος-η-ο 2.13
ασχολία, η 1.8
ΑΤΜ (το Αυτόματο Ταμειακό
Μηχάνημα), το 3.24
άτομο, το Κ.2.5, 3.22
αττικός-ή-ό 3.25
ατύχημα, το 3.23
έχω ένα ατύχημα 3.23
παθαίνω ένα ατύχημα 3.23

I decide / to decide
April
I wonder / to wonder
slowly, late
holiday
later
I am late / to be late
article
number
left (direction)
enough
quite well
enough
bear
denial
lamb
engagement
engaged
I get sick / to get sick
ill, sick
bakery
archaeological
ancient
file, archive
start, beginning
beginning of September
I start / to start
initial
initial page
architect
architecture
lord
lady
lift, elevator
silver
ambulance
Asia
aspirin
white (colour)
white (adj.)
let it be!
funny
star
Astoria
lightning
I lighten / to lighten
it’s lightning
police station
police
police officer (masc. / fem.)
policeman
insurance, security
car insurance
health insurance
badly
ugly
occupation
cashpoint, ATM (Automatic Teller
Machine)
person, individual
attic (adj.), of Attica
accident
I have an accident
I suffer an accident
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Αύγουστος, ο 2.15
αυλή, η 2.9
αύξηση, η 3.25
αύριο 1.2
αυστηρός-ή-ό Κ.1.8
αυτί, το 3.23
αυτό ήταν! 3.19
αυτό, σίγουρα! Κ.2.3
αυτοκίνητο, το 1.6
αυτόματος-η-ο 3.25
αυτόνομος-η-ο 3.25
αυτός-ή-ό 1.1
αυτός-ή-ό 1.2
αφετηρία, η 3.20
αφήνω Κ.2.13, 3.21
άφιξη, η 3.22
αφού Κ.2.6
Αφρική, η 2.10
άχαρος-η-ο Κ.2.1
αχλάδι, το 2.11
άχρηστος-η-ο Κ.2.17

B

August
yard
increase
tomorrow
strict
ear
that was it!
this is certain!
car
automatic
autonomous, independent
he-she-it (personal pronoun)
this (demonstrative pronoun)
starting point (bus terminal)
I leave / to leave, I let / to let
arrival
since
Africa
awkward, clumsy
pear
useless, needless

βάζο, το 3.21
vase
βάζω 2.15
I put / to put
βάζω πλυντήριο 2.16
I do / to do the laundry
βάζω στοίχημα Π.3.1
I bet / to bet
βάζω τραπέζι 2.16
I set / to set the table
βαθμός, ο 3.18
degree, grade, mark
βαλίτσα, η 1.3
suitcase
βαλς, το Κ.1.13
waltz
βάπτιση (βάφτιση), η Π.2.5
christening, baptism
βάρκα, η 3.20
boat
Βαρκελώνη, η Κ.1.9
Barcelona
βάρος, το 2.12
weight
βασικά Κ.1.13
basically
βασικός-ή-ό 3.25
basic
βασιλιάς, ο Π.2.1
king
βασίλισσα, η Π.2.1
queen
βασιλόπιτα, η Π.2.4
New Year’s cake
βαφτίζω Κ.3.12 	I baptise / to baptise, I christen / to
christen
βαφτίσια, τα Κ.2
christening, baptism
βαφτιστήρι, το Π.3.1
godchild
βαφτιστικά (ρούχα), τα Π.3.1
christening clothes
βγάζω Π.2.3, 3.23 	I take out / to take out, I take off
/ to take off
βγαίνω 1.4
I go out / to go out
βέβαια (βεβαίως) Κ.1.9, 2.9
certainly, sure
βενζινάδικο, το 3.24
petrol station
βενζίνη, η 3.24
petrol, gas
αμόλυβδη (βενζίνη), η 3.24
unleaded (petrol)
βάζω βενζίνη 3.24
I put petrol
μένω από βενζίνη 3.24
I run out of petrol
βεράντα, η Κ.3.9
veranda
βερίκοκο, το 2.11
apricot
βήχας, ο 3.23
cough
βήχω 3.23
I cough / to cough
βιάζομαι Κ.2.16
I am in a hurry / to be in a hurry
βιβλιάριο (τράπεζας), το 3.24
bankbook
βιβλιάριο υγείας, το 3.23
health booklet
βιβλίο, το 1.4
book
βιβλιοθήκη, η 2.9, 2.16
library, bookcase
βιβλιοπωλείο, το 1.7
bookshop
βιβλιοπώλης, ο 2.9
bookseller (masc.)
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βιβλιοπώλισσα, η 2.9
bookseller (fem.)
βίντεο, το Κ.2.3
video
βιογραφικό, το 3.25
C.V. (curriculum vitae), resume
βιολί, το 1.7
violin
βιολογικός-ή-ό 2.12
biological
βιολόγος, ο/η 1.6
biologist (masc. / fem.)
βιότοπος, ο 2.10
habitat
βιταμίνη, η 3.23
vitamin
βιτρίνα, η Κ.2.15
shop window
βλέπω 1.4 	I see / to see, I look / to look, I watch /
to watch
βλέπω τηλεόραση 1.7
I watch TV
δε βλέπω ούτε τη μύτη μου 3.18 I can’t see a thing
βοηθάω (-ώ) 3.21
I help / to help
βοήθεια, η 2.14
help
βόλεϊ, το 1.7
volleyball
Βόλος, ο 2.10
Volos (city)
βόλτα, η 1.7
walk, stroll
βόρειος-α-ο 2.10
North (adj.)
Βορράς, ο 1.3
North
βότανο, το Κ.3.13
herb
βουνό, το 1.3
mountain
βούτυρο, το 2.12
butter
βραδιά, η 3.17
night, evening
βραδινό, το 2.16
dinner
βραδινός-ή-ό 2.15
night (adj.)
βράδυ, το 1.2
night
καλό βράδυ! Κ.2
good night!
βραστήρας, ο 2.16
(electric) kettle
βραστός-ή-ό 2.12
boiled
βράχος, ο Κ.3.19
rock
βρεγμένος-η-ο Κ.3.10
wet
βρέχω 3.18
I wet / to wet
βρέχει 3.18
it’s raining
βρίσκομαι 2.10
I am / to be (located)
βρίσκω 2.9
I find / to find
βροντάω (-ώ) 3.18
I thunder / to thunder
βροντάει (-ά) 3.18
it’s thundering
βροντή, η 3.18
thunder
βροχή, η 3.18
rain
βρύση, η (-ες) 3.24
faucet, tap
Βυζάντιο, το Π.2.1
Byzantium

Γ

γαϊδούρι, το 3.25
γάλα, το 2.12
γαλάζιο, το 2.10
γαλάζιος-α-ο 2.10
γαλακτοκομικά, τα 2.12
γαλοπούλα, η 2.12
γάμος, ο 2.14
πολιτικός γάμος, ο Κ.3.11
γάντι, το 2.15
ζευγάρι γάντια, το 2.15
γαρίδα, η 2.12
γαρίφαλο, το Κ.3.15
γάτα, η 1.1
γεια σας! 1.1
γεια χαρά! Κ.2
γεια! / γεια σου! 1.1
γείτονας, ο Κ.2.1, 3.19
γειτονιά, η Κ.1.13, 2.9
γειτόνισσα, η Κ.2.1
γελαστός-ή-ό 2.13
γελάω (-ώ) 3.19

donkey
milk
light blue (colour)
light blue (adj.)
dairy products
turkey
marriage, wedding
civil wedding
glove
a pair of gloves
shrimp
carnation
cat
hello (plural / courtesy form)
hello, hi
hello, hi
neighbour (masc.)
neighbourhood
neighbour (fem.)
smiling, laughing
i laugh / to laugh

γέλιο, το 3.23
γεμάτος-η-ο 2.12
γεμίζω Κ.3.17
γέμιση, η Π.2.2
γεμιστές ντομάτες, οι 2.14
γεμιστός-ή-ό 2.14
γενέθλια, τα 2.14
γένι, το 2.13
γένια, τα 2.13
γενικά Κ.1.1
γενικός-ή-ό 3.23
γέννηση, η Κ.2
γεννιέμαι Π.2.1
γεννήθηκα 1.5
γεύμα, το 2.16
γεωγραφία, η 1.3
γεωπόνος, ο/η Κ.2.10
γεωργία, η 2.12
γη, η 1.3
γήπεδο, το 1.7
για 1.4
για να Κ.2.9, 3.22
για παρέα 3.17
για την ώρα 2.15
για ώρες 3.19
γιαγιά, η 2.13
γιαούρτι, το 2.12
γιατί 2.12
γιατί άραγε; Κ.2.6
Γιατροί Χωρίς Σύνορα, οι Κ.2.2
γιατρός, ο/η 1.6
γιεν Ιαπωνίας, το 3.24
γίνομαι 3.18
γίνομαι καλά 3.23
γίνομαι μούσκεμα 3.18
γιορτάζω Κ.2, 3.22
γιορτή, η 2.12
ονομαστική γιορτή, η Κ.2
καλές γιορτές! Κ.2
γιoς, ο 2.13
γκαράζ, το 2.16
γκρι, το 2.10
γκρίζος-α-ο 2.10
γκρουπ, το 2.12
γλιστράω (-ώ) Κ.3.6
γλυκό, το 1.7, 2.12
γλυκός-ιά-ό 2.13
γλύπτης, ο Κ.1.6
γλυπτό, το 3.21
γλώσσα, η 1.8
γνωμικό, το 3.18
γνωρίζω 1.6
γνώση, η Π.2.4, 3.25
γνώσεις, οι 3.25
γνωστός-ή-ό Κ.1, 2.10
γόβα, η Κ.3.3
γόμα, η 1.5
γόνατο, το 3.23
γονέας, ο Κ.1.3, 2.13
γονείς, οι Κ.1.3, 2.13
γουάν Κίνας, το 3.24
γουρούνι, το 3.25
γραβάτα, η 2.15
γραβιέρα, η 2.12

laughter
full
I fill / to fill
stuffing (n.)
stuffed tomatoes
stuffed
birthday
beard
beard (pl.)
generally
general
birth
I am born / to be born
I was born
lunch
geography
agriculturalist
agriculture
Earth, ground
court
for, to
in order to, to
for company
for now, for the time being
for hours
grandmother
yoghurt
why, because
I wonder why
Doctors Without Borders
doctor (masc. / fem.)
Japanese yen
I become / to become
I get well / to get well, I heal / to heal
Ι get soaking wet
I celebrate / to celebrate
holiday, celebration
name day
happy holidays!
son
garage, parking
grey (colour)
grey (adj.)
group
I slip / to slip
sweet (n.)
sweet (adj.)
sculptor
sculpture
language
saying, proverb, adage
I know / to know
knowledge
knowledge (pl.)
famous, well known, familiar
pumps, high-heels
eraser
knee
parent
parents
Chinese yuan
pig
tie
gruyere (yellow hard cheese)

γράμμα, το 1.7
letter
απλό 3.24
standard
εξπρές (επείγον) 3.24
express (urgent)
συστημένο 3.24
registered
γραμμάριο, το 2.11
gram
γραμματέας, ο/η (της γραμματέως)1.2 secretary (masc. / fem.)
γραμματεία, η 1.2
administration
γραμματική, η 1.2, Κ.2.3
grammar
γραμματοκιβώτιο, το 3.24
mailbox
γραμματόσημο, το 3.24
(postage) stamp
γραμμή, η 3.20
(metro) line
γραφείο, το 2.16
office, desk
γραφικός-ή-ό 2.10
picturesque
γράφω 1.7
I write / to write
γρήγορα Κ.2.3, 3.19
quickly, fast
γρίπη, η 3.23
flu
γυαλιά, τα 3.18
glasses
γυαλιά ηλίου, τα 3.18
sun glasses
γυμνάσιο, το 1.8
high school
γυμναστήριο, το 1.6
gymnasium
γυμναστής, ο 1.6
physical education teacher (masc.)
γυμναστική, η 1.7
gymnastics
γυμνάστρια, η 1.6
physical education teacher (fem.)
γυναίκα, η 1.1
woman, wife
γυναικείος-α-ο Κ.2.14
female
γυναικολόγος, ο/η 3.23
gynecologist (masc. / fem.)
γυρίζω 1.7
I turn / to turn, I return / to return
γυρίζω 3.17 	I go / to go around the world, I travel /
to travel
γυρνάω (-ώ) Κ.3.18
I return / to return
γύρος, ο Κ.3.17
round (η)
γύρω 2.10
around
γύρω μας 2.10
around us
γύρω στη μία / στις δύο… 2.14 around one / two…
γωνία, η 3.25
corner, angle

Δ

Δαδιά, η 1.3
δασκάλα, η 1.4
δάσκαλος, ο 1.4
δάσος, το 1.3
δάχτυλο (δάκτυλο), το Κ.2.17, 3.23
δε μου λες…; Κ.2.3
δείπνο, το 2.16
δείχνω 2.16
Δεκαπενταύγουστος, o 2.12
Δεκέμβριος, ο 2.15
δέλτα, το 2.10
δελτίο καιρού, το 3.18
δελφίνι, το 3.25
ιπτάμενο δελφίνι, το 3.20
δέμα, το 3.24
δε(ν) 1.1
δεν πειράζει 2.11
δέντρο, το 2.10
δεξιά 2.16
δεξιός-ά-ό 3.21
δεξίωση, η Κ.3.11
Δευτέρα, η 1.4
δευτερόλεπτο, το 2.14
δεύτερος-η-ο 1.5
δέχομαι 3.23
δηλαδή Κ.1.10
Δήλος, η 2.9
δημαρχείο, το 2.9

Dadia (forest)
teacher (fem.)
teacher (masc.)
forest
finger
tell me...
dinner, supper
I show / to show
15th August
December
(river) delta
weather report
dolphin
flying dolphin
package, parcel, packet
not (adverb of negation)
never mind
tree
right (direction)
right (adj.)
reception
Monday
second (n.)
second
I receive / to receive, I accept / to accept
namely, that is
Delos (island)
town hall, city hall
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δήμαρχος, o/η 2.9
mayor (masc., fem.)
Δήμητρα, η 2.12
Demeter
δημητριακό, το 2.12
cereal
δημητριακά, τα 2.12
cereals
δημοκρατία, η 2.10
democracy
δήμος, ο Π.3.2
municipality
δημοσιογράφος, ο/η Κ.1.11
journalist (masc. / fem.)
δημόσιος-α-ο Κ.2.9
public
δημοτικό, το Κ.2.9
primary / elementary school
δημοτικός-ή-ό 2.9
municipal
διαβάζω 1.4, Κ.3.8 	I read / to read, I do / to do my
homework
διάβαση, η 3.24
passage, crossing
διάβαση πεζών, η 3.24
pedestrian / zebra crossing
διάβασμα, το 1.8, Κ.3.8
reading, homework
διαβατήριο, το 1.3
passport
διαζευγμένος-η 1. 8
divorced
δίαιτα, η 2.12
diet
διακοπές, οι 2.13
holidays, vacation
καλές διακοπές! Κ.2
happy holidays
διαλέγω 2.11
I choose / to choose
διάλειμμα, το 2.9
break
διαμέρισμα, το 1.5
apartment, flat
δυάρι, το 3.25
one bedroom apartment
τριάρι, το 3.25
two bedroom apartment
τεσσάρι, το 3.25
three bedroom apartment
πεντάρι, το 3.25
four bedroom apartment
διαμονή, η Κ.2
residence, stay
καλή διαμονή! Κ.2
have a nice stay!
διαρκώ Κ.3.1
I last / to last
διασκεδάζω Π.3.2
I have fun / to have fun
διασκέδαση, η Κ.2
fun, entertainment
καλή διασκέδαση! Κ.2
have fun!
διάσταση, η Κ.3.9
dimension
διασχίζω 3.21
I cross / to cross
διατίθεται 3.25
to be available (property)
διατροφή, η Κ.2.12
nutrition
διαφημίζω Π.3.2
I advertise / to advertise
διαφορετικός-ή-ο Κ.2.2
different
διαχειριστής, ο 3.25
building manager
διδάσκω 1.6
I teach / to teach
δίδυμος-η-ο Κ.2.2
twin
διεθνής-ής-ές 1.8
international
διεύθυνση, η 1.5
address
διευθυντής, ο Κ.1.5, 2.13
headmaster, director, manager (masc.)
διευθύντρια, η Κ.1.5, 2.13
headmistress, director, manager (fem.)
δικαστήριο, τo Κ.3.2
court of law
δικαστής, ο Κ.3.3
judge
δικηγόρος, ο/η 1.5
lawyer (masc. / fem.)
δίκιο, το 2.12
right
έχω δίκιο 2.12
I am right
δίκλινος-η-ο 3.22
double (bed)
δίνω 2.16
I give / to give
δίνω ραντεβού 3.19
I make / to make an appointment
διόδια, τα 3.24
tolls
δίπλα 1.6
beside, next to
δίπλα, η Π.2.2
honey dipped flat doughnut
δίπλωμα οδήγησης, το 3.24
driving licence
διστακτικά 3.19
hesitantly
διψάω (-ώ) 2.14
I am thirsty / to be thirsty
διώροφος-η-ο Κ.2.7
two floor / story (building)
δοκιμάζω 2.15
I try / to try
δοκιμαστήριο, το 2.15
dressing room
δολάριο Αυστραλίας, το 3.24
Australian dollar
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δολάριο ΗΠΑ, το 3.24
USA dollar
δολάριο Καναδά, το 3.24
Canadian dollar
δόντι, το 3.23
tooth
δουλειά, η 1.4
work
δουλεύω 1.6
I work / to work
δουλεύει (το πλυντήριο) Κ.2.1 	(the washing machine) works, functions
δρομάκι, το 3.20
alley, narrow street
δρομολόγιο, το 3.22
itinerary
δρόμος, ο Κ.1.6, 2.13
street, road
δρόμος των 100 μέτρων, ο K.2.9 100 metres sprint
δυνατά 3.21
loudly
δύο 1.2
two
δύο, οι Κ.1.5
both
Δύση, η 1.3
West
δύσκολα 3.19
with difficulty
δύσκολος-η-ο Κ.2.5, 3.17
difficult
δυστυχώς 2.11
unfortunately
δωμάτιο, το Κ.1.2, 2.16
room
δωμάτιο-ντουλάπα, το Κ.3.9
wardrobe, walk-in closet
δώρο, το 2.16
present

Ε

εβδομάδα, η 1.4
καλή εβδομάδα! Κ.2
εγγονή, η 2.13
εγγόνι, το 2.13
εγγονός, ο 2.13
εγγυημένος-η-ο Κ.2.11
έγκυος, η 3.23
εγώ 1.1
εδώ 1.1
εδώ και Κ.2.9, 3.22
εδώ και δεκαέξι χρόνια Κ.2.9
έθιμο, το Π.2.1, 3.22
εθνική οδός, η 3.24
Εθνική Τράπεζα, η 1.6
εθνικός-ή-ό 3.20
εθνικότητα, η 1.2
ειδοποίηση, η 3.24
ειδοποίηση (για συστημένο), η 3.24
είδος, το 2.12
είδη γραφείου, τα Κ.2.14
είδη δώρων, τα Κ.2.14
είδη μπάνιου, τα 2.12
παιδικά (είδη), τα Κ.2.14
σχολικά (είδη), τα Κ.2.14
εικόνα, η 3.18
εικοσιτετράωρο, το 3.20
εικοστός-ή-ό 1.5
είμαι 1.1
είμαι μούσκεμα 3.18
είμαι στην ώρα μου 3.17
είναι αδύνατον 3.22
είναι απίστευτο! Κ.3.4
είναι δύσκολο 3.22
είναι εύκολο 3.22
ειρήνη, η Κ.3.16
εισιτήριο, το 1.3
απλό 3.22
με επιστροφή 3.22
είσοδος, η 2.16
ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντρο Άμεσης
Βοήθειας), το 3.24
Εκάλη, η 3.25
εκατοστό, το 2.13

week
have a nice week!
granddaughter
grandchild
grandson
guaranteed
pregnant woman
I
here
since, for
for sixteen years
custom
national highway
National Bank
national
nationality
notification
notification
kind, type
stationery / office supplies
gifts, presents
hygiene products
children’s items
school supplies
picture, icon
twenty four hours
twentieth
I am / to be
I am soaking wet
I am on time
it’s impossible
it’s unbelievable
it’s hard, it’s difficult
it’s easy
peace
ticket
single / one way ticket
return ticket
entrance
National Emergency Center
Ekali (suburb of Athens)
centimetre

εκδήλωση, η 1.8
εκδρομή, η 1.7
εκεί 1.6
εκείνος-η-ο 1.6
έκθεση, η 1.8
εκκλησία, η 2.9
εκπαιδευτικός-ή-ό 3.25
έκπληξη, η 2.13
εκπομπή, η 1.4
έκπτωση, η 2.15
εκπτώσεις, οι 2.15
εκτέλεση, ή Κ.2.13, 3.23
εκτίμηση, η Κ.1
με εκτίμηση Κ.1
εκτυπωτής, ο Κ.2.14
ελαιόλαδο, το 3.23
ελεύθερος-η-ο Κ.3.1, 1.8
ελέφαντας, ο 3.25
ελιά, η Κ.1.1, 2.12, Κ.3.3
ελικόπτερο, το 3.24
Ελλάδα, η 1.3
ελληνικά 1.4
ελληνικά, τα 1.6
ελληνικός-ή-ό 2.10
ελπίζω 3.22
ΕΛΤΑ (Ελληνικά Ταχυδρομεία), τα 3.24
εμβόλιο, το 3.23
εμένα 1.4
εμπορικό κέντρο, το 2.9
εμπρός 2.16
εμπρός! (στο τηλέφωνο) K.1.14, 3.25
εμφάνιση, η Κ.1.4
εμφιαλωμένος-η-ο 3.24
εν τω μεταξύ Κ.1.8, 3.21
ένα-ένα Κ.2.20, 3.24
ένας-μια/μία-ένα 1.3
ενδιαφέρον, το 1.8
ενδιαφέροντα, τα 1.8
ενημέρωση, η 1.8
ενοικιάζεται 3.25
ενοίκιο (νοίκι), το 3.25
εντάξει 1.4
ένωση, η 2.10
Ευρωπαϊκή Ένωση, η 2.10
εξαιρετικός-ή-ό 2.12
εξέταση, η 3.23
εξετάσεις, οι 3.23
έξοδος, η 3.21, 3.22
εξοχικό (σπίτι), το 3.25
εξπρές γράμμα, το 3.24
έξυπνος-η-ο 2.13
έξω 2.9
εξώπορτα, η 2.16
επάγγελμα, το 1.6
επαγγελματικός-ή-ό 3.25
επάνω (πάνω) 2.9
επείγον γράμμα, το 3.24
επείγοντα, τα 3.23
επέτειος, η 2.14
επιβάτης, ο 3.22
επιβατικός-ή-ό Κ.3.15
επίγραμμα, το Κ.3.19
επιδημία, η 3.23
επίθετο, το 2.10

activity, event
trip
there
that
exhibition
church
educational
surprise
TV programme, broadcast
sale
sales
(recipe) directions
respect
(yours) sincerely
printer
olive oil
free, single
elephant
olive, olive tree, mole
helicopter
Greece
in Greek
Greek (language)
Greek
I hope / to hope
Hellenic Post Office
vaccine
me (singular, accusative)
shopping centre, mall
in front
hello! (on the phone)
appearance
bottled
in the meantime, meanwhile
one by one
a / an (masc., fem., neut.)
interest
interests
updating, briefing
for rent
rent
all right
union
European Union
exceptional
examination, test
(medical) examinations
exit, gate
country house
express (urgent) letter
clever, intelligent
outside
front door
profession
professional
up, on, over
express (urgent) letter
emergency (room)
anniversary
passenger
passenger (adj.)
epigram, label
epidemic
adjective, surname

επικίνδυνος-η-ο Κ.3.15
dangerous
επικοινωνία, η Κ.3.11
communication
επικοινωνώ 3.25
I communicate / to communicate
έπιπλο, το 2.16
piece of furniture
επιπλωμένος-η-ο 3.25
furnished
επίσημος-η-ο Κ.3.11
formal
επίσης 2.10
also
επισκέπτης, ο 3.22
visitor
επιστροφή, η 3.22
return
επιταγή, η 3.24
cheque
επιτέλους Κ.1.1
at last, finally
επιτραπέζιος-α-ο Κ.3.13
table top (adj.)
επιτρέπω 3.22
I allow / to allow
επιτρέπεται 3.22
it is allowed
επιτυχία, η Κ.2
success
καλή (σου/σας) επιτυχία! Κ.2
good luck!
επιχειρηματίας, ο/η 1.6
businessman / businesswoman
επιχείρηση, η 1.6
business
επόμενος-η-ο 3.20
next
εποχή, η 2.15
season
επώνυμο, το 1.2
surname
εργασία, η 3.25
work, employment
εργάσιμος-η-ο 3.25
working
εργάσιμη ημέρα, η 3.25
working day
εργαστήριο, το Κ.1.6
work shop, laboratory
εργάτης, ο 1.6
labourer (masc.)
εργάτρια, η 1.6
labourer (fem.)
έργο, το Κ.1.7, 3.24
work
έργα (οδικά), τα 3.24
road works
εργοστάσιο, το 1.6
factory
έρχομαι 2.15
I come / to come
έρωτας, ο Κ.3.19
(romantic) love
ερωτευμένος-η-ο 1.8
in love
ερώτηση, η 3.20
question
εσείς 1.1
you (plural/form of courtesy)
εσένα 1.4
you (singular, accusative)
εστία, η 1.1
house, learning centre
εστιατόριο, το 1.6
restaurant
εσύ 1.1
you (singular)
εσώρουχο, το 2.15
underwear
εσωτερικός-ή-ό Κ.2.7
interior, inside, internal
εταιρεία, η 1.6
company
ετοιμάζομαι 3.24
I’m getting ready
ετοιμάζω 1.4
I prepare / to prepare
έτοιμος-η-ο Κ.1.1, 2.14
ready
έτος, το 2.13
year
έτσι 1.4
like this, so
έτσι δεν είναι; Κ.2.8 3.21
isn’t it so?
έτσι κι έτσι 1.4
so and so
Ευαγγελισμός, ο 3.20
Annunciation (metro station)
ευγενικός-ή-ό 3.17
polite, kind
ευθεία 3.21
straight (ahead)
ευκαιρία, η 2.12
opportunity, chance
έχω την ευκαιρία Π.3.2 	I have the opportunity, I have the
chance
εύκολα 3.19
easily
εύκολος-η-ο 3.17
easy
ευρώ, το 1.7
euro
ευρωπαϊκός-ή-ό 2.10
European
Ευρώπη, η 1.3
Europe
ευτυχία, η Κ.2
happiness
ευτυχισμένος-η-ο Κ.2
happy
ευτυχώς 3.17
fortunately
ευχαριστώ 1.4
I thank/to thank, thank you
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κάτι με ευχαριστεί 3.19
ευχαρίστως 2.16
ευχή, η Κ.2
όλες μου τις ευχές! Κ.2
εύχομαι Κ.2, 3.17
εφημερίδα, η 1.4
έχει (τριτοπρόσωπο) 2.12
έχω 1.5
έχω δίκιο 2.12
έχω χρόνο (για κάτι) Κ.2.19, 3.17
έως (ως) 3.21

Ζ

something makes me happy
with pleasure
wish
many wishes, all my best!
I wish / to wish
newspaper
there is
I have / to have
I am right
I’ve got time (to do something)
up to, until

ζακέτα, η 3.23
cardigan, jacket
ζαλίζομαι 3.23
I feel dizzy / to feel dizzy
ζαμπόν, το 2.12
ham
ζάχαρη, η 2.12
sugar
ζάχαρη άχνη, η Π.2.3
icing sugar
ζαχαροπλαστείο, το 2.9
pastry
ζαχαροπλάστης, ο 2.9
confectioner, pastry cook (masc.)
ζαχαροπλάστρια, η 2.9
confectioner, pastry cook (fem.)
ζέβρα, η 3.25
zebra
ζεμπίλι, το Κ.3.18
bag, basket
ζεσταίνω 3.22 	I heat up / to heat up, I warm up
/ to warm up
ζέστη, η 1.7
heat
ζεστός-ή-ό 2.10
hot, warm
ζευγάρι, το 2.13, 2.15
couple, pair
ζητάω (-ώ) Κ.2.8, 3.19
I ask / to ask
ζητάω βοήθεια Κ.2.8
I ask for help
ζητείται 3.25
looking for…
ζυγαριά, η 3.24
scales
ζυγίζω 2.11 I
weight / to weight
ζυμαρικά, τα 2.12
pasta
ζύμη, η Π.2.3
dough
ζυμώνω Π.2.3
I knead / to knead the dough
ζω 3.19
I live / to live
να σου ζήσουν! 2.13 	congratulations! (I hope your children
have a long life!) - (sing.)
να ζήσεις / να ζήσετε! 2.14 	congratulations! (I hope you have a
long life!)
ζωγραφίζω Κ.1.5
I paint / to paint
ζωγραφική, η 2.16
painting
ζωγράφος, ο/η 1.8
painter (masc. / fem.)
ζωή, η 1.8
life
ζώνη, η 2.15
belt
ζώο, το 2.13
animal
ζωολογικός-ή-ό 3.25
zoological

Η

ή 1.2
ή μάλλον Κ.3.8
ήδη Κ.1.6, 2.16
ηθοποιός, ο/η 1.6
ηλεκτρικά είδη, τα 2.16
ηλεκτρικό, το 3.19, Κ.2.17
ηλεκτρικός (σιδηρόδρομος), ο 3.20
ηλεκτρικός-ή-ό 2.16
ηλεκτρολόγος, o 2.9
ηλεκτρονικός-ή-ό 3.25
ηλικία, η 3.25
ηλιοβασίλεμα, το 3.22
ηλιοθεραπεία, η 1.7
ήλιος, ο 1.3
ημέρα (μέρα), η 1.2
ημερήσιος-α-ο 2.12
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or
or rather
already
actor / actress
electric appliances
electricity
train (railway)
electrical
electrician
electronic
age
sunset
sunbathing
sun
day
daily

ημερομηνία, η 2.15
ημιυπόγειο, το 3.25
ήπειρος, η 1.3
Ηρώδειο, το 3.20
ησυχία! 3.24
ησυχία, η 3.24
Ήφαιστος, ο 3.20

date
semi-basement
continent
Herodeion (theatre)
quiet! silence!
quiet, tranquility
Hephaestus

θάλασσα, η 1.3
θαλασσινά, τα 2.12
θάμνος, ο Κ.2.6
θάνατος, ο Κ.2
θεά, η 2.12
θέα, η 2.16
θεατής, ο Κ.3.4
θεατρικός-ή-ό Κ.3.1
θέατρο, το 1.6
θεατρολογία, η 1.8
Θεέ μου! Κ.2.18
θεία, η 2.13
θείος, ο 2.13
θείος-α-ο Π.2.1
θέλω 2.9
θα ήθελα 2.9
θα θέλατε...; 2.9
θέμα, το Κ.1.5
θεός, ο Κ.2.18, 3.22
Θεοφάνεια, τα Π.2.4
θέρμανση, η 3.25
κεντρική θέρμανση, η 3.25
αυτόνομη θέρμανση, η 3.25
θερμοκήπιο, το Κ.2.10
θερμοκρασία, η 3.18
θερμόμετρο, το 3.23
θερμοσίφωνας, ο 3.19
θέση, η 3.22
πρώτη / δεύτερη θέση, η 3.22
θέση, η 3.24
θέση (εργασίας), η 3.25
Θεσσαλονίκη, η 2.10
Θήβα, η 3.24
θησαυρός, ο Κ.2.12
Θράκη, η 2.10
θρησκευτικός-ή-ό Π.3.2
θυμάμαι Κ.2
θυμίζω 3.21
θυμωμένος-η-ο Κ.3.10
θυμώνω Π.3.1
θυροτηλέφωνο, το 3.19
θυρωρός, ο/η 3.21

sea
seafood
bush
death
goddess
view
spectator
theatrical
theatre
theatre studies
Oh, my God!
aunt
uncle
divine
I want / to want
I would like
would you like…?
topic, subject
god
Epiphany
heating
central heating
individual heating
greenhouse
temperature
thermometer
water-heater, boiler
place, class, seat
first / second class
seat
(employment) position
Thessaloniki (city)
Thebes (city)
treasure
Thrace (region in Northeast Greece)
religious
I remember / to remember
I remind / to remind
angry
I get angry / to get angry
intercom
porter, doorman, concierge (masc. / fem.)

Ι.Χ. (γιώτα χι), το 3.20
(Ιδιωτικής Χρήσης όχημα)
Ιανουάριος, ο 2.15
ιατρείο, το 3.23
ιατρική, η 1.6
ιδέα, η 2.11
ιδιαίτερα 1.8
ιδιαίτερος-η-ο 2.10
ιδιοκτήτης, ο (-τρια, η) Κ.3.9
ίδιος-α-ο Κ.2.19
τα ίδια πράγματα Κ.2.19
ιδρώνω Κ.3.2 I
ιδρώτας, ο Κ.3.18

private use vehicle

Θ

Ι

January
doctor’s office, surgery
medicine
idea
particularly
particular
owner (masc./ fem.)
same
the same things
sweat / to sweat
sweat

ιερέας, ο (οι ιερείς) Π.2.4
ιερός-ή-ό Κ.3.12
ίντερνετ (το διαδίκτυο), το 1.8
Ιορδάνης, ο Π.2.5
Ιούλιος, ο 2.15
Ιούνιος, ο 2.15
ιππασία, η 1.7
ιπποπόταμος, ο 3.25
ίσιος-α-ο 2.13
ισόγειο, το 1.5
ίσον Κ.3.15
ιστιοπλοΐα, η 1.8
ιστορία, η 1.8, 3.17
ιστοσελίδα, η Κ.2.3
ίσως 2.14
ιχθυοπωλείο, το 2.9

priest (priests)
holy, sacred
internet
Jordan (river)
July
June
horse riding
hippopotamus
straight
ground floor
equals
sailing
history, story, narration
website
maybe
fish market

κ. = κύριος 3.25
κ.λπ. = και λοιπά 3.25
κα = κυρία 3.25
κάβα, η Κ.2.7
καγιάκ, το 1.7
κάδρο, το 3.21
Καθαρή Δευτέρα, η Κ.2
καθαρίζω 2.16 I
καθαριστήριο, το 2.9
κάθε 1.7
κάθετος-η-ο 3.21
καθηγητής, ο 1.6
καθηγήτρια, η 1.6
καθημερινός-ή-ό 2.12
κάθισμα, το 3.24
καθιστικό, το 2.16
καθόλου 1.8
κάθομαι 2.16
καθρέφτης, ο Κ.3.10
καθυστέρηση, η 3.22
καθυστέρηση δύο ωρών, η 3.22
και (κι) 1.2
και όχι μόνο Κ.3.10
καΐκι, το 2.11
καινούριος-α-ο 2.15
καιρός, o 1.7
Καισάρεια, η Π.2.4
κακός-ιά/ή-ό 2.13
καλά 1.4
καλά λες 2.16
καλά να περάσεις / να περάσετε! Κ.2
καλάθι, το Κ.2.17
καλάθι των αχρήστων, το Κ.2.17
Καλαμάτα, η 3.17
κάλαντα, τα Π.2.1
καλένδες, οι Π.2.1
καλή (σου/σας) όρεξη! 2.16
καλή επιτυχία! Κ.2.4
καλή τύχη! Κ.2.8
καλή χρονιά! 3.22
καλημέρα! 1.2
καληνύχτα! 1.2
καλησπέρα! 1.2
καλλιεργώ Κ.2.10
κάλλιο Κ.3
καλντέρα, η Κ.3.5
καλό μεσημέρι! 2.11

mister, sir, Mr
etc.
madam, Mrs
wine cellar, liquor shop
kayak
frame
Ash Monday
clean / to clean
the dry-cleaner’s
every
perpendicular
subject teacher, professor (masc.)
subject teacher, professor (fem.)
daily, every day
seat
sitting room, den
not at all
I sit / to sit
mirror
delay
two - hour delay
and
and more than that, not only
sailing boat
new
weather
Caesarea
bad
well
you are right
have fun!
basket, bin
litter bin
Kalamata (city)
carols
calends
bon appetit!
good luck! (I wish you every success!)
good luck!
happy New Year!
good morning!
good night!
good evening!
Ι cultivate / to cultivate, I grow / to grow
better
caldera
have a nice afternoon!

Κ

καλό ταξίδι! 3.24
have a nice trip!
καλοκαίρι, το 1.8
summer
καλό καλοκαίρι! Κ.2
have a nice summer!
καλοκαιρινός-ή-ό 3.18
summer (adj.)
καλορίζικος-η-ο Κ.2
lucky
καλορίζικο! Κ.2 	congratulations (on your new car, house,
etc.)!
καλός-ή-ό 2.11
good
κάλτσα, η 2.15
sock
ζευγάρι κάλτσες, το 2.15
a pair of socks
καλτσόν, το Κ.2.14
tights
Κάλυμνος, η 1.5
Κalymnos (island)
καλύτερα Κ.3
better
καλώ 2.14, 3.23
I invite / to invite, I call / to call
καλώδιο, το Κ.2.17
cable
καλώς ήρθες / ήλθες! 1.1
welcome! (sing.)
καλώς ήρθατε / ήλθατε! 1.1
welcome! (plur./f. of court.)
καλώς όρισες! καλώς ορίσατε! K2 welcome! (sing. / plural)
καλώς τον / την / το! 2.11
welcome! (sing.)
καλώς τους / τες / τα! Κ.2
welcome! (plural)
καλωσορίζω 1.4
I welcome / to welcome
Καμάρι, το 3.22
Kamari (village in Santorini)
καμήλα, η 3.25
camel
καμηλοπάρδαλη, η 3.25
giraffe
κανάλι (τηλεόρασης), το 3.25
TV channel
καναπές, ο 2.16
sofa
κανένας/κανείςnone/nothing
καμία/καμιά-κανένα 2.9
κάνω 1.4
I do / to do
κάνω μια βόλτα / έναν περίπατο 1.7 Ι go / to go for a walk
κάνω μια ώρα (για κάποια
it takes me an hour (for a certain distance)
διαδρομή) 3.20
κάνω μπάνιο 1.7
I take a bath / to take a bath
κάνω πεζοπορία 1.7
I walk / to walk, I hike / to hike
κάνω πέρα 3.23
I keep / to keep away, I stay / to stay away
καπέλο, το 2.15
hat
καπετάνιος, o Κ.3
captain
καπνίζω 2.12
I smoke / to smoke
κάποιος-α-ο Κ.2
someone
κάπου 2.13
somewhere
καράβι, το Π.2.2
ship, boat
καραμέλα, η 2.9
candy
κάρβουνο, το 2.14
coal
στα κάρβουνα 2.14
on the grill
καρδιά, η Κ.3.19
heart
καρδιολόγος, ο/η 3.23
cardiologist
Καρδίτσα, η Κ.2.12
Karditsa (city)
καρέκλα, η 2.16
chair
καρότο, το 2.11
carrot
καρπούζι, το 2.11
watermelon
κάρτα (καρτ ποστάλ), η Κ.1.2, 3.24 post card
κάρτα, η 2.15
card, postcard
κάρτα αλλαγής, η 2.15
exchange receipt
πιστωτική κάρτα, η 2.15
credit card
καρφίτσα, η Κ.2.16
brooch
κασκόλ, το 3.18
scarf
κάστανο, το Π.2.2
chestnut
καστανός-ή-ό 2.13
brunette
κατά 2.14
around
κατά τη μία / τις δύο... 2.14
around one / two…
καταγωγή, η 2.10
origin
κατάθεση, η 3.24
deposit
καταθέτω 3.24
I deposit / to deposit
κατακόκκινος-η-ο Κ.3.15
crimson red
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καταλαβαίνω 1.4
κατάλογος, ο 2.14
καταπληκτικά 3.17
καταπληκτικός-ή-ο Κ.1.13, 2.15
κατάσταση, η 1.8, Κ.3.10
οικογενειακή κατάσταση, η 1.8
κατάστημα, το 2.9
κατάστημα ρούχων, το 2.15
καταστηματάρχης, o 2.9
κατεβαίνω 2.16
κατευθείαν Κ.3.16
κατεύθυνση, η 3.20
κατεψυγμένος-η-ο Κ.2.12
κάτι 2.11
κάτι άλλο 2.11
κάτι γίνεται Κ.3.16
κατοικία, η 3.25
κατοικίδιος-α-ο 2.13
κάτοικος, ο/η 1.2
κατσαρόλα, η 2.14
κατσίκα, η 3.25
κάτω 2.9
κάτω 3.23
κάτω από... 1.8
καφέ 2.10
καφέ, το 2.10
καφενείο, το 2.9
καφές, ο 2.16
καφετέρια, η Κ.1.4, 2.9
καφετιέρα, η 2.16
κείμενο, το Κ.2.17
Κεμπέκ, το 3.19
κεντρικός-ή-ό Κ.3.13
κέντρο, το 1.5
κέντρο διασκέδασης, το Κ.3.11
κεράσι, το 2.11
κερδίζω Π.3.1
κερί, το 3.17
Κερκίνη, η 1.3
Κέρκυρα, η 2.10
κέρμα, το 2.12
κεφάλι, το 3.23
κηδεία, η Κ.2
κήπος, ο 1.5
κι άλλο ένα 2.9
κιθάρα, η 1.7
κιλό, το 2.11
κιμάς, ο 2.12
κίνδυνος, ο 3.24
κινηματογράφος, o 1.7
κίνηση, η 2.12
κινητό, το 1.5
κιόλας Κ.3.15
κιτρινίζω Κ.3.2
κίτρινο, το 2.10
κίτρινος-η-ο 2.10
κλαίω Π.3.1
κλαρινέτο, το 3.19
κλασικός-ή-ό 3.25
κλέβω 3.24
κλειδί, το Κ.2.20, 3.19
κλειδώνω 3.21
κλείνω 2.16
κλείνω 3.21
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I understand / to understand
catalogue, menu
marvelously
amazing
situation, condition
marital status
shop
garment / clothing shop
shopkeeper, shop owner
I go down / to go down
straight
direction
frozen
something
something else
something positive is happening
house, residence
pet, domesticated
resident (masc. / fem.)
casserole, saucepan, stew pot
goat
under, below, down
down, on the ground
under the...
brown (adj.)
brown (colour)
coffee shop
coffee
coffee bar / shop, café
coffee machine / maker
text
Quebec
central
centre
reception hall
cherry
I win / to win
candle
Kerkini (lake)
Corfu (island)
coin
head
funeral
garden
and another one
guitar
kilo
minced meat
danger
cinema
traffic, movement
mobile phone
already
I turn yellow / to turn yellow
yellow
yellow (adj.)
I cry / to cry
clarinet
classic
I steal / to steal
key
I lock / to lock
I close / to close
I book / to book

κλείνω ένα εισιτήριο 3.21
κλείνω ραντεβού 3.23
κλειστός-ή-ό 2.12
κλέφτης, ο 2.14
Κλήμα, το Κ.1.2
κλήση, η 3.24
κλίμα, το 2.10
κλιματισμός, ο 3.25
κλιματιστικό, το 3.19
κόβω Κ.2.13, 3.21
Κοζάνη, η 3.17
κοιλιά, η 3.23
κοινόχρηστα, τα 3.25
κοινόχρηστος-η-ο 3.25
κοιτάζω Κ.2.6, 3.18
κοκκινίζω Κ.3.2
κόκκινο, το 2.10
κόκκινος-η-ο 2.10
κόκορας, ο 3.25
κολιέ, το Κ.2.16
κολιός, o Κ.3
κολλάω (-ώ) 3.24
κολοκυθάκι, το 2.11
κολυμπάω (-ώ) 2.16
κολυμπήθρα, η Π.3.1
κολύμπι, το 1.8
κομματάκι, το Π.2.3
κομμάτι, το 2.12
κομμωτήριο, το Κ.1.12, 2.9
κομοδίνο, το Κ.2.20
κομψός-ή-ό Κ.3.3
κονιάκ, το Π.2.3
κονσέρβα, η 2.12
κοντά 1.5
από κοντά 3.25
κοντός-ή-ό 2.13
κοπέλα, η 1.6
κόρη, η 1.8
κορίτσι, το 1.2
Κορυτσά, η 1.8
κόσμημα, το Κ.2.16
κόσμος, ο 2.11
κοστούμι (κουστούμι), το K.2.15
κοστούμια (κουστούμια), τα Κ.3.1
κότα, η 3.25
κοτόπουλο, το 2.12
κουδούνι, το 2.16
κουζίνα, η 2.14
κουζίνα, η 2.16
ηλεκτρική κουζίνα, η 2.16
κούκλα, η Κ.3.15
κουκουνάρι, το Π.2.2
κουλουράκι, το 2.11
κουμπάρα, η Κ.3.11
κουμπάρος, ο Κ.3.11
κουμπί, το 3.19
κουνέλι, το 3.25
κούπα, η 2.16
κουραμπιές, ο Π.2.2
κουρασμένος-η-ο 3.23
κουραστικός-ή-ό 3.17
κουρδίζω (κουρντίζω) Κ.3.15
κούριερ, ο 3.24
κουρτίνα, η 3.21

I book a ticket
I make an appointment
closed
thief
Klima (beach in Aegina)
traffic ticket
climate
air conditioning
air conditioner
I cut / to cut
Kozani (city)
belly, tummy
apartment building maintenance costs
of common use (adj.)
I look / to look
I turn red / to turn red, I blush / to blush
red (colour)
red (adj.)
rooster
necklace
mackerel
I glue / to glue, I stick / to stick
zucchini
I swim / to swim
font
swimming
small piece
piece
hairdresser’s, hair salon
bed side table
elegant
cognac
can
close
close up
short
girl
daughter
young woman, girl
Korce
piece of jewellery
people, crowd
suit, costume
(theatre) costumes
hen
chicken
bell
cuisine
kitchen
electric cooker
doll
pinenut
cookie
best woman, maid of honor
best man
bottom
rabbit
mug
butter biscuit with icing sugar on top
tired
tiresome, tiring
I wind up / to wind up
courier
curtain

κουταλάκι, το 2.16
teaspoon
κουτάλι, το 2.16
spoon
κουταλιά, η 2.12
spoonful
κουτί, το 2.12
box
κουφέτο, το Π.3.1
sugared almond
κοχύλι, το Κ.3.19
shell
κόψιμο, το Π.2.4
cutting
κρασί, το 1.8
wine
κρατάω (-ώ) 2.16. K 3.4
I keep / to keep, I hold / to hold
κρατάω (-ώ) 3.22
I book / to book
κρατάω μια θέση 3.22
I book / to book a seat
κρατάω (συγκρατώ) Κ3.5.
I hold / to hold
κράτηση, η 3.22
reservation
κάνω μια κράτηση 3.22 	I make a reservation / to make a
reservation
κρέας, το 2.12
meat
κρεβάτι, το 2.16
bed
κρεβατοκάμαρα, η Κ.2.20
bedroom
κρεμάω (-ώ) 3.21
I hang / to hang
κρεμμύδι, το 2.11
onion
κρεοπωλείο, το 2.9
butcher’s shop
κρεοπώλης, ο 2.9
butcher (masc.)
κρεοπώλισσα, ο 2.9
butcher (fem.)
Κρήτη, η 1.5
Crete (island)
Kρητικός-ιά-ό Κ.2.12
Cretan (adj.)
κρίμα! Κ.2.15
it’s a pity!
κρόκος, ο Π.2.3
yolk
κρουστό, το Κ.2.4
percussion instrument
κρύβω 3.22
I hide / to hide
κρύο, το 1.7
cold
κρύος-α-ο Π.2.3
cold (adj.)
κτήριο, το 3.21
building
Κυκλάδες, οι 2.9
Cyclades (group of islands)
κυκλάμινο, το 2.10
cyclamen
κυκλοφορώ Κ.3.13
I go about / to go about
κυλιόμενες σκάλες, οι 3.21
escalator
κυματίζω Κ.3.20 	I undulate / to undulate, I wave / to
wave
κυρ- Κ.2.11
mister, Mr (colloquial)
κυρία, η 1.1
Mrs, lady
κυρία (κλητική)
Mrs, madam (vocative)
Κυριακή, η 1.4
Sunday
κύριος, o 1.1
Mr, gentleman
κύριε (κλητική) 1.1
Mr, sir (vocative)
κύριος-α-ο 2.14
main (adj.)
κυρίως 2.10
mainly
Κυψέλη, η 3.25
Kypseli (area in Athens)

Λ

λαγός, ο 3.25
λάδι, το 2.12
λάθος, το Κ.2.8
κάνω λάθος; Κ.2.8
λαϊκή (αγορά) , η 2.11
λαϊκός-ή-ό 2.11
λαιμός, ο 3.23
Λαμία, η 2.9
λάμπω Κ.3.20
λάπτοπ, το Κ.2.20
λάστιχο, το Κ.2.15
από λάστιχο Κ.2.15
λατρεύω 1.8
λαχανικό, το 2.11
λάχανο, το 2.11
λαχανόκηπος, ο Κ.2.11

hare
oil
mistake, error
am I wrong?
open market
popular, folk
neck, throat
Lamia (city)
I shine / to shine
laptop
rubber
made of rubber
I adore / to adore
vegetable
cabbage
vegetable garden

λέγετε! 3.25
hello! (on the telephone)
λέγομαι 1.4
my name is
λείπω 2.14, 3.19
I miss / to miss, I am / to be absent
μου λείπει κάτι 3.19
I miss something
λειτουργία, η 3.20
function
λειτουργία, η Π.3.2
holy mass
λειτουργώ 3.19 	I function / to function, I operate / to
operate
δε λειτουργεί 3.19
it does not function
λεμόνι, το 2.11
lemon
λέξη, η 2.9
word
λεξικό, το 2.9
dictionary
λεπτό, το 2.11
cent
λεπτό, το Κ.1.10, 2.9
minute
λεπτός-ή-ό 2.13
thin
Λέρος, η 2.10
Leros (island)
λευκό, το 2.10
white (colour)
λευκός-ή-ό 2.10
white (adj.)
λεφτά, τα 2.16
money
λέω 2.14
I say / to say, I tell / to tell
θα τα πούμε Κ.3.8
see you later, we’ll talk
τα λέμε Κ.2.16
see you
λέω να… 3.24
I intend to, I decide to
λεωφορείο, το 1.4
bus
σχολικό (λεωφορείο), το 3.20
school bus
λεωφόρος, η 1.5
avenue
λήξη, η 3.19
end, expiry
λιακάδα, η 3.18
sunshine
λίγο 1.5
little, a little
λίγο-λίγο Π.2.3
little by little
λίγος-η-ο 1.3
a little (adj.), a bit of, few
λικέρ, το 3.21
liqueur
λιμάνι, το 1.1
port
λίμνη Πλαστήρα, η Κ.3.12
Plastira lake
λίμνη, η 1.3
lake
λιοντάρι, το 3.25
lion
λίπασμα, το Κ.2.11
fertilizer
λίρα Αγγλίας, η 3.24
British pound
λίρα Τουρκίας, η 3.24
Turkish lira
λίστα, η 3.21
list
λίτρο, το 3.24
litre
λογαριασμός, ο 2.14
bill check, tab
λογαριασμός, ο (ηλεκτρικού) 3.19 bill
τραπεζικός λογαριασμός, ο 3.22 bank account
λόγος, ο Κ.3.18
speech, reason
λόγια, τα Κ.3.18
words
λογοτεχνία, η 1.8
literature
λόγω 2.12
because of
λόγω ζέστης 2.12
because of the heat
λοιπόν 1.2
so
λούζομαι 2.16
I wash / to wash my hair
λούζω 2.16 	I wash / to wash someone else’s (or my)
hair
λουκάνικο, το 2.12
sausage
λουλούδι, το 2.10
flower
λύκειο, το 1.8
high school, lyceum
λύκος, ο Κ.2.6
wolf
λυχνάρι, το 2.9
oil lamp

M

μ.μ. = μετά το μεσημέρι 3.25
μ.Χ. = μετά Χριστόν 3.25
μα Κ.2.6, 3.19
μαγαζί, το 2.15
μάγειρας, ο 1.6

p.m.
A.D.
but
shop (n.)
cook (masc.)
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μαγειρευτός-ή-ό 2.14
cooked
μαγειρεύω 1.7
I cook / to cook
μαγειρική, η 1.8
cookery, cooking
μαγείρισσα, η 1.6
cook (fem.)
μαγικός-ή-ό Κ.2.17, 3.22
magic, magical
μαγιό, το 2.15
bathing suit
Μαδρίτη, η Κ.1.9
Madrid
μαζεύω 3.21
I pack / to pack, I pick up / to pick up
μαζί 1.8
together
μαζί μου / σου / του… 3.19
with me / you / him...
μαθαίνω 1.8
I learn / to learn
μάθημα, το 1.4
lesson
μάθημα ελληνικών, το 1.4
Greek lesson
μαθηματικός, ο/η 1.6
mathematician (masc./fem.)
μαθητής, ο 1.2
pupil (masc)
μαθήτρια, η 1.2
pupil (fem)
μαϊμού, η Κ.3.15
monkey
μαϊντανός, ο Κ.2.11
parsley
Μάιος, ο 2.15
May
μακάρι Κ.3.5
I wish / to wish
μακάρι να… Κ.3.5
I wish that...
μακαρόνι, το 2.12
spaghetti
Μακεδονία, η 3.22 	Macedonia (region in Northern
Greece)
μακιγιάζ, τo Κ.3.1
make up
μακριά 1.5
far
μακρινός-ή-ό Κ.2.17
distant, far off (adj.)
Μακρυνίτσα, η 2.10
Makrynitsa (village)
μακρύς-ιά-ύ 2.13
long
μαλακός-ιά-ό 2.10
soft
μάλιστα 1.2
yes
μαλλί, το 2.13
hair
μαλλιά, τα 2.13
hair (pl.)
μάλλον 3.22
rather
μαλώνω Π.3.1
Ι tell off / to tell off, I scold / to scold
μαμά, η Κ.1.3, 2.13
mum, mummy
μάνα, η Κ.3.18
mother
μανάβης, ο 2.9
greengrocer (masc.)
μανάβικο, το 2.9
greengrocer’s
μανάβισσα, η 2.9
greengrocer (fem.)
μανιτάρι, το 2.11
mushroom
μανταρίνι, το 2.11
tangerine
Μανχάταν, το 3.19
Manhattan
μαξιλάρι, το Κ.3.4
cushion, pillow
Μαραθώνας, ο 2.11
Marathon (area near Athens)
μαργαρίτα, η 2.10
daisy
μαρίδα, η 2.14
picarel
μαριδάκι, το 2.14
small picarel
μαρκαδόρος, ο 1.5
marker
μάρμαρο, το Κ.3.20
marble
μαρμελάδα, η 2.12
jam
μαρούλι, το 2.11
lettuce
Μάρτης (Μάρτιος), ο 3.18
March
Μάρτιος, ο 2.15
March
μαρτυρικό, το Π.3.1 	small cross that is given to the guests
during the ceremony of baptism
μαστίχα, η 3.17
mastic
μάτι, το 2.13
eye
μαύρο, το 2.10
black (colour)
μαύρος-η-ο 2.10
black (adj.)
μαχαίρι, το 2.16
knife
μαχαιροπίρουνα, τα 2.16
cutlery
με 1.4
with
με γεια σου / σας! 2.15
enjoy! (on a new acquisition)
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με τα πόδια 3.20
on foot
πέντε με εννέα 3.23
five to nine
με λένε 1.4
my name is
με συγχωρείς / συγχωρείτε 2.15
excuse me / I am sorry
μεγάλος-η-ο 2.10
big
μεγαλώνω 3.19 	I grow up / to grow up, I grow / to grow old
μέγεθος, το 2.15
size
μεζεδοπωλείο, το 3.25
tavern
μεζές, ο 2.14
snack, appetizer, meze
μεζονέτα, η 3.25
maisonette, town house
μεθαύριο 2.15
day after tomorrow
μείγμα, το Π.2.3
mixture
μέιλ, το K.1.3, 2.16
e-mail
μελάνι, το Κ.2.14
ink
μελαχρινός-ή-ό 2.13
dark haired
μελετάω (-ώ) Κ.1.3
I study / to study
μέλι, το 2.12
honey
μελιτζάνα, η 2.11
aubergine, eggplant
μελιτζανοσαλάτα, η 2.14
aubergine salad
μελομακάρονο, το Π.2.2
honey biscuit
μέλος, το 2.13
member
μενού, το Κ.2.6
menu
μένω 1.5
I stay / to stay
μένω με το στόμα ανοιχτό 3.17 I am flabbergasted, I am dumbfounded
μέρα (ημέρα), η 1.2
day
μέρα-νύχτα 2.12
day and night, all day long
μερίδα, η 2.14
portion
μέρος, το 2.14
place
μέσα 2.9
in, inside
μέσα σε δέκα λεπτά 3.19
within ten minutes
μεσαίος-α-ο 2.13
middle (adj.)
μεσάνυχτα, τα 2.14
midnight
μέση, η 3.23
waist
μέση, η Κ.3.5
middle
μεσήλικας, ο Κ.3.16
middle-aged man
μεσημέρι, το 1.7
noon
μεσημεριανό, το 2.16
lunch
μεσίτης, ο 3.25
real estate agent (masc.)
μεσίτρια, η 3.25
real estate agent (fem.)
μέσο, το 3.20
means (n.)
μεταφορικό μέσο, το 3.20
means of transportation
μεσογειακός-ή-ό 2.10
Mediterranean
Μεσόγειος, η 1.3
Mediterranean sea
μέσω Κ.1
via
μετά 1.4
after, then
μετακομίζω 3.19
I move / to move
μεταπτυχιακό, το 3.19
postgraduate degree
μεταφορικός-ή-ό 3.20
transport (adj.)
μετρητά, τα 2.15
cash
μέτριος-α-ο Κ.3.3
average, medium
μέτριος-α-ο Π.2.3
medium (temperature in the oven)
μέτρο, το 2.13
metre
μετρό, το 3.20
metro, underground, subway
μέτωπο, το Κ.3.18
forehead
μέχρι 2.12
until
μη(ν) 3.24
not, don’t (adverb of negation)
Μήδεια, η 1.8
Medea
μηλιά, η Κ.3
apple tree
μήλο, το 2.11
apple
Μήλος, η 2.9
Milos (island)
μήνας, ο 2.13
month
καλό μήνα! Κ.2
have a nice month!
μήνυμα, το 2.15
message
μήνυμα, το Κ.1.4
message (SMS)

μήπως K.1.9, 2.11
maybe
μητέρα, η 1.6
mother
μηχανή, η 3.20
motorcycle, engine
μηχάνημα, τo Κ.3.1
machinery
μηχανικός, ο/η 3.19
engineer (masc. / femin)
μία φορά την εβδομάδα 2.11
once a week
μια χαρά 1.4
very well
μικροβιολόγος, ο/η 3.23
microbiologist (masc. / femin)
μικροπωλητής, ο 3.20
peddler
μικρός-ή-ό 2.10
small, little
Μιλάνο, το 3.20
Milan
μιλάω (-ώ) 1.8
I speak / to speak
μίξερ, το Π.2.3
mixer
μισθός, ο 3.25
salary
βασικός μισθός, ο 3.25
basic salary
μισός-ή-ό 2.11
half
μοβ 2.10
purple (adj.)
μοβ, το 2.10
purple (colour)
μόδα, η 1.8
fashion
μοιράζω Π.2.4 	I share / to share, I give out / to give
out
μόλις 3.17
as soon as
μολύβι, το 1.5
pencil
Μοναστηράκι, το 3.20
Monastiraki (area in Athens)
μονάχα Κ.3.17
only
μονάχος-η-ο Κ.3.19
alone
μόνο 1.6
only
μονόδρομος, ο 3.24
one way street
μονοκατοικία, η 1.5
detached house
μονόκλινος-η-ο 3.22
single bed room
μονοπάτι, το Κ.3.13
path, trail
Μονπελιέ, το 1.8
Montpellier
μοντέρνος-α-ο 2.15
modern
μορφωμένος-η-ο Π.2.4
educated
μοσχάρι, το 2.12
beef
μοσχαρίσιος-α-ο 2.12
beef (adj.)
μοτοκρός, το 1.7
motocross
μοτοσυκλέτα, η 3.20
motorcycle
μου αρέσει 1.8
I like
μου είναι 2.15
it is
μου κάνει 2.15
it fits me
μου πάει 2.15
it suits me
μουσακάς, ο 2.11
moussaka
μουσείο, το 1.2
museum
μουσική τεχνολογία, η 1.8
music technology
μουσική, η 1.7
music
μουσικός, ο/η 1.8
musician (masc. / femin)
μουσικός-ή-ό Κ.2.4, 3.21
musical (adj.)
μούσκεμα 3.18
wet
γίνομαι / είμαι μούσκεμα 3.18
I get soaking wet / I am soaking wet
μουστάκι, το 2.13
moustache
μουστάκια, τα 2.13
moustache (pl.)
μπα Κ.2.5
nah! (no)
μπαίνω 2.16
I enter / to enter
μπάλα, η 3.23
ball
μπαλάκι, το Π.2.3
little ball
μπαλάντα (μπαλλάντα), η 3.17
ballad
μπαλκόνι, το 2.16
balcony
μπαμπάς, ο Κ.1.3, 2.13
dad
μπανάνα, η 2.11
banana
μπάνιο, το 1.7
bath, swim
μπάνιο, το 2.16
bathroom
μπαρ, το Κ.1.11, 3.19
bar
μπάρμπεκιου, το Κ.3.9
barbecue

μπάσκετ, το 1.7
μπαταρία, η 1.4
μπαχαρικά, τα Κ.2.12
μπεζ 2.10
μπεζ, το 2.10
μπίρα, η 2.12
μπισκότο, το 2.12
μπιφτέκι, το 2.12
μπλε 2.10
μπλε, το 2.10
μπλούζα, η 2.15
μπλουζάκι, το 3.17
μπολ, το Π.2.3, 3.23
μπομπονιέρα, η Π.3.1
μπόρα, η 3.18
μπορντό 2.10
μπορντό, το 2.10
μπορώ 2.15
μπότα, η 2.15
ζευγάρι μπότες, το 2.15
μπουζούκι, το 3.25
μπουκάλι, το 2.12
μπουκέτο, το Κ.3.10
μπουφάν, το 2.15
μπουφές, ο Κ.3.17
μπράβο! 2.13
μπρέικ ντανς, το Κ.1.13
μπριζόλα, η 2.12
μπρίκι, το 2.9
μπριτζ, το 1.7
μπροστά 2.9
μυαλό, το Κ.2.20
μυθολογία, η 2.10
Μύκονος, η 2.9
μυστικό, το 2.16
μύτη, η 3.18
δε βλέπω ούτε τη μύτη μου 3.18
μωρό, το 2.13

Ν

basketball
battery
spices
beige (adj.)
beige (colour)
beer
biscuit
burger
blue (adj.)
blue (colour)
blouse
t-shirt
bowl
sugared almonds in a gift wrap
rainstorm
maroon (adj.)
maroon (colour)
I can, I’m able to / to be able to
boot
a pair of boots
bouzouki (instrument)
bottle
bouquet
jacket
sideboard
bravo!
break dance
steak
coffee-pot
bridge (game of cards)
in front
brain, mind
mythology
Mykonos (island)
secret
nose
I can’t see a thing
baby

να 2.14
to
να είσαι / είστε καλά! Κ.2
be well!
να ζήσεις / να ζήσετε! 2.14 	congratulations! (I hope you have a long
life!)
να ο… / η… / το…! 2.14
here is…! (masc. / fem./ neuter noun)
να σε / σας χαιρόμαστε! Κ.2 	congratulations! (may you always be our
pride and joy!)
να σου ζήσουν! 2.13 	congratulations! (I hope your children have
a long life!)
να τα εκατοστίσεις /
happy birthday! may you live to be
εκατοστίσετε! Κ.2
a hundred!
να τον / την χαίρεσαι! Κ.2 	congratulations! (may he / she always be
your pride and joy!)
ναι 1.1
yes
Νάξος, η 2.9
Naxos (island)
ναός, ο K.1.3, 3.20
church, temple
ιερός ναός (Ι.Ν.), ο Κ.3.12
church
ναός της Αφαίας, ο Κ.1.3
temple of Aphaia
ναός του Ηφαίστου, ο 3.20
temple of Hephaestus
Ναπολέοντας, ο Κ.3.4
Napoleon
ναυτικό, το Κ.3.16
navy
ναυτικός ο/η Κ.2.13
sailor (masc. / femin.)
Νέα Υόρκη, η 3.19
New York
νέα, η Π.2.5
young woman
νεαρή, η Κ.2.8
young woman
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νεαρός, ο Κ.2.8
νέο, το 2.12
νέα, τα 2.12
νεοκλασικός-ή-ό 3.21
νέος, ο Π.2.5
νερό, το 2.12
Νέστος, ο 1.3
νησί, το 1.3
νίκη, η 2.13
νιώθω 3.23
Νοέμβριος, ο 2.15
νοίκι (ενοίκιο), το 3.25
νοικιάζω 2.13
νομίζω 2.15
νόμισμα, το 2.10, Κ.1.5
νομός, o 2.9
νομός Μαγνησίας, o 2.9
νονά, η Κ.3.12
νονός, ο Κ.3.12
νοσοκόμα, η 3.23
νοσοκομείο, το 1.6
νοσοκόμος, ο 3.23
νόστιμος-η-ο 2.12
νότιος-α-ο 2.10
Νότος, ο 1.3
νούμερο, το 2.15
ντιζάιν, το 1.8
ντοκιμαντέρ, το 3.21
ντομάτα, η 2.11
ντομάτες γεμιστές, οι 2.14
ντόπιος-α-ο Π.3.2
ντουλάπα, η 2.16
ντροπή σου / σας! Κ.2.6
ντύνομαι 2.16
ντύνω 2.16
νύχι, το Κ.3.3
νύχτα, η 1.2
νυχτικό, το Κ.2.14
νωρίς 2.11

Ξ

young man
news (sing.)
news
neoclassical
young man
water
Nestos (river)
island
victory
I feel / to feel
November
rent
I rent / to rent
I think / to think
coin, currency
county
county of Magnisia
godmother
godfather
nurse (fem.)
hospital
nurse (masc.)
tasty
South (adj.)
South
number, size
design
documentary
tomato
stuffed tomatoes
local
cupboard
shame on you!
I am / to be getting dressed
I dress / to dress (someone else)
nail
night
nightgown
early

ξαδέλφη (ξαδέρφη), η 2.13
cousin (fem.)
ξαδέλφι (ξαδέρφι), το 2.13
cousin (masc. or fem.)
ξάδελφος (ξάδερφος), ο 2.13
cousin (masc.)
ξανά K.2.19, 3.18
again
ξανακάνω Κ.3.15
I do again / to do again
ξανθός-ιά/ή-ό 2.13
blonde
ξαπλώνω 3.23
I lie down / to lie down
ξαφνικά 3.19
suddenly
ξεκινάω (-ώ) Κ.3.13
I start / to start
ξεναγός, ο/η 1.6
guide (masc. / fem.)
ξένη, η Κ.2.8
foreigner, stranger (fem.)
ξενοδοχείο, το 1.1
hotel
ξενοδόχος, ο/η 3.22 	hotel keeper / manager, hotelier
(masc. / fem.)
ξένος, ο Κ.2.8
foreigner, stranger (masc.)
ξένος-η-ο Κ.1, 2.10
foreign
ξενώνας, ο 1.5
guest house, inn
ξενώνας, ο 2.16
guest room
ξεπροβόδισμα, το Κ.2
farewell
ξέρω 1.6
I know / to know
ξεσκονίζω 2.16
I dust / to dust
ξεχνάω (-ώ) 3.21
I forget / to forget
ξίδι, το 2.12
vinegar
ξιφίας, ο 2.14
sword fish
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ξύλο, το 3.22
ξυπνάω (-ώ) 2.16
ξυρίζομαι 2.16
ξύστρα, η 1.5

wood
I wake up / to wake up
I shave myself / to shave myself
sharpener

ο, η, το 1.1
ΟΑΕΔ, ο 1.6: Οργανισμός
Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού
οδηγός, ο Κ.3.13
οδηγός διακοπών, ο Κ.3.13
οδηγός, ο/η 3.24
οδηγώ 3.24
οδηγώ κάποιον Κ.3.2
οδικός-ή-ό 3.19
οδική βοήθεια, η 3.19
οδικό σήμα, το 3.24
οδοντίατρος, ο/η 3.23
οδοντόβουρτσα, η 2.12
οδοντόκρεμα, η 2.12
οδός, η 1.5
οθόνη, η 1.4
οι, οι, τα 2.11
Οία, η 2.10
οικισμός, ο Κ.3.13
οικογένεια, η 1.1
οικογενειακώς 2.13
οικοδέσποινα, η Π.2.1
οικοδεσπότης, ο Π.2.1
οικολογία, η 1.8
οικονομικός-ή-ό 2.12
οικονομολόγος, ο/η 1.6
οικόπεδο, το 3.22
Οκτώβριος, ο 2.15
ολόκληρος-η-ο Κ.2.2
όλος-η-ο 2.14
Ολυμπιακή (αεροπορία), η 3.22
Ολυμπιακοί (Αγώνες), οι 3.22
Όλυμπος, ο 1.3
ομάδα, η 3.22
ομελέτα, η 1.7
ομίχλη, η 3.18
ομόνοια, η 3.21
όμορφος-η-ο 2.10
ομπρέλα, η 3.18
όμως 1.6
όνειρο, το K.2.4, 3.19
όνειρα γλυκά! Κ.2.14
όνομα, το 1.2
όποιος-α-ο Κ.2.20
όπου Κ.2.7
οπωροπωλείο, το Κ.2.12
όπως K.1.7, 2.13
οπωσδήποτε Κ.3.1
οργανισμός, ο 1.6
όργανο (μουσικό), το 3.25
οργανώνω Κ.3.4
ορεκτικό, το 2.14
όρεξη, η 2.16
καλή (σου/σας) όρεξη! 2.16
ορθοπαιδικός (ορθοπεδικός) ο/η 3.23
όριο, το 3.24
όριο ταχύτητας, το 3.24
ορίστε 1.2

the (singular, masc. / fem. / neuter)
Manpower Employment
Organization

Ο

guide
guide book
driver (masc. / fem)
I drive / to drive
I take / to take someone somewhere
of a road (adj.)
roadside / road assistance
road sign
dentist (masc. / fem)
toothbrush
toothpaste
street
screen
the (plural, masc. / fem. / neuter)
Oia (town in Santorini)
house development
family
with the family
hostess
host
ecology
economic, financial
economist (masc. / fem)
lot of land
October
whole
all (adj.)
Olympic (airlines)
Olympic (Games)
Olympos (mountain)
team
omelette
fog, mist
concord
nice, beautiful
umbrella
but
dream
sweet dreams
name
whoever
where
greengrocer’s
like, such as
definitely
organisation
musical instrument
I organise / to organise
appetizers
appetite
bon appetit!
orthopedic (masc. / femin.)
limit
speed limit
here it is, here you are

όροφος, ο 1.5
λάθος όροφος, ο Κ.3.10
ορχήστρα, η 3.19
όσος-όση-όσο Κ.3
όσπρια, τα 2.12
όταν K.2.19, 3.17
ότι 2.15
ούζο, το Κ.2.8
ουρά, η Κ.3
ουρανοξύστης, ο 1.5
ουρανός, ο 1.3
ούτε 2.15
ούτε… ούτε… 2.15
ουφ! 3.22
όχι 1.1

floor
wrong floor
orchestra
as much / many as
legumes, beans
when
that
ouzo
tail
skyscraper
sky
neither…
neither… nor…
whew!
no

Π.Α. (παρακαλώ απαντήστε) Κ.3.11
π.μ. = πριν το μεσημέρι 3.25
π.χ. = παραδείγματος χάριν 3.25
π.Χ. = προ Χριστού 3.21
παγώνω Κ.3.18
παγωτό, το 2.12
παθαίνω 3.19
undergo
πάθημα, τo Κ.3.1
παθολόγος, ο/η 3.23
παιδί, το 1.1
παιδίατρος, ο/η 3.23
παιδικά (είδη), τα Κ.2.14
παιδική χαρά, η 2.9
παιδικός-ή-ό 3.19
παίζω 1.7
παίρνω 1.4, 2.11
παίρνω τηλέφωνο 3.17
παίρνω το δρόμο Κ.3.5
παίρνω άλλο δρόμο Κ.3.5
παίρνω το πτυχίο μου 3.17
παίρνω φωτογραφίες Κ.1.2
παιχνίδι, το 2.12
επιτραπέζιο παιχνίδι, το Κ.3.13
πακέτο, το 2.12
παλαιοπωλείο, το 3.20
πάλι 1.2
πάλι καλά! Κ.3.6
παλιός-ιά-ιό 2.16
παλτό, το 2.15
πανεπιστήμιο, το 1.6
πανηγύρι, το Π.3.2
πανόραμα, το 1.3
πάντα 2.13
παντελόνι, το 2.15
παντοπωλείο, το 3.17
παντού 3.17
παντόφλα, η 2.15
ζευγάρι παντόφλες, το 2.15
παντρεμένος-η-ο 1.6
παντρεύομαι Κ.3.11 I
πάντως Κ.2.4
πάνω (επάνω) 2.9
πάνω από... 3.25
παξιμάδι, το 2.11
παπαγάλος, ο 3.17
παπαρούνα, η 2.10
παπάς, o 2.9

R.S.V.P. (please reply)
a.m.
e.g.
B.C.
I freeze / to freeze
ice cream
I suffer / to suffer, I undergo / to

Π

anything that befalls one, mishap
internist, physician, GR (masc. / femin.)
child
pediatrician (masc. / femin.)
children’s items
playground
of childhood (adj.)
I play / to play
I take / to take, I get / to get
I make a phone call
I take / to take a road
I take / to take another road
I get my degree
I take photos / to take photos
toy, game
board game
package, parcel, packet
antique shop
again
all is well, considering!
old
overcoat
university
fair, festival
panorama
always
trousers
grocery
everywhere
slipper
a pair of slippers
married
get married / to get married
in any case, anyway
up
more than...
dried bread
parrot
poppy
priest

πάπια, η 3.25
duck
παπούτσι, το 2.15
shoe
ζευγάρι παπούτσια, το 2.15
a pair of shoes
παππούς, ο 2.13
grandfather
παρά 2.14
to (time)
παρά Κ.3
than
πάρα πολύ 1.8
very much
παραγγελία, η 2.14
order
παραγγέλλω / παραγγέλνω 2.14
I order / to order
παραγωγός, ο/η Κ.2.11
producer (masc. / femin.)
παραδοσιακός-ή-ό 2.10
traditional
παράθυρο, το 2.16
window
παρακαλώ 1.4
I beg / to beg, please
παρακαλώ 2.11
you are welcome
παρακολουθώ Κ.3.4, Π.3.2
I attend / to attend, I watch / to watch
παραλήπτης, ο 3.24
recipient
παραλία, η Κ.1.3, 2.13
beach
παραμονή, η Π.2.1, 3.18
eve
παράνομος-η-ο Κ.3.2
illegal
Παρασκευή, η 1.4
Friday
παράσταση, η 3.17
show, performance
παρέα, η 1.7, K.2.13
group of friends, company
για παρέα 3.17
for company
παρκάρω 3.21
I park / to park
πάρκινγκ, το 3.24
parking
πάρκο, το 2.9
park
Παρνασσός, o 1.7
Parnassus (mountain)
παροιμία, η 3.18
saying, proverb
Πάρος, η 2.9
Paros (island)
παρουσιαστής, ο Κ.2.3
newscaster (masc.)
παρουσιάστρια, η Κ.2.3
newscaster (fem.)
πάρτι, το 2.14
party
κάνω πάρτι 2.14
I’m having a party
Πάσχα, το Κ.2, 3.20
Easter
καλό Πάσχα! Κ.2
happy Easter!
πατάτα, η 2.11
potato
πατάω (-ώ) 3.19
I press / to press
πατάω ένα κουμπί 3.19
I press a button
πατάω (-ώ) Κ.3.6
I step on / to step on
πατέρας, ο 1.6
father
Πάτρα, η 2.10
Patras (city)
Παχιά Ράχη, η 1.6
Pahia Rahi (village in Aegina)
παχουλός-ή-ό Κ.3.3
chubby, plump
πάω 1.7
I go / to go
δεν πάω πίσω Κ.3.9
I’m not any better, I don’t fall short
πάω βόλτα / περίπατο1.7
I go for a walk, I take a stroll
πάω για ύπνο 2.16
I go to bed / to go to bed
πάω εκδρομή 1.7
I go on a trip
πάω καλά 3.17
I do well
πάω κάποιον κάπου Κ.2.19 	I take / to take someone somewhere,
I give / to give someone a lift
πέδιλα, τα 3.18
sandals
πεζογράφος, ο Κ.3.14
novelist
πεζοδρόμιο, το 3.24
pavement, sidewalk
πεζόδρομος, ο 3.24
pedestrian street
πεζοπορία, η 1.7
hiking, walking
πεζός, ο 3.24
pedestrian
πεθαίνω 3.19
I die / to die
πεινάω (-ώ) 2.16
I am hungry / to be hungry
Πειραιάς, ο 1.3
Piraeus (port)
πελάτης, ο Κ.1.1
customer (masc.)
πελάτισσα, η Κ.1.1
customer (fem.)
Πελοπόννησος, η 2.10
Peloponnese (region in Greece)
Πέμπτη, η 1.4
Thursday
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πεπόνι, το 2.11
περασμένος-η-ο 3.17
περαστικά! Κ.2, 3.17
περαστικά σου / σας! Κ.2, 3.17
περιβάλλον, το 3.22
περιγραφή, η 2.13
περιγράφω 2.13
περίεργα 3.17
περίεργος-η-ο 2.16
περίθαλψη, η 1.8
περιλαμβάνω 3.22
περιμένω 1.4
περιοδικό, το 1.7
περιοχή, η 2.9
περίπατος, o 1.7
περιπέτεια, η 3.17
περίπου 2.12
περιπτεράς, ο 2.9
περίπτερο, το 2.9
περιπτερού, η 2.9
περίπτωση, η Κ.3.11
περνάω (-ώ) 3.19
περνάει η ώρα 3.20
περνάω (απέναντι) 3.21
περνάω (μέσα) 3.23
περνάω καλά / άσχημα 3.17
περούκα, η Κ.3.5
περπατάω (-ώ) 2.16
περπάτημα, το 1.8
πέρσι Κ.1.8, 3.17
πετάω (-ώ) 3.22
πέτρα, η Κ.3.5
πέτρινος-η-ο Κ.3.13
πετσέτα, η 2.16
πέφτω 3.18, 3.23
πέφτει βροχή / χιόνι 3.18
πέφτω έξω Κ.3.15
πέφτω στο νερό Π.2.5
πηγαινοέρχομαι Κ.3.4
πηγαίνω 2.16
πηγή, η Κ.3.13
Πήλιο, το 1.5
πια 2.14
πιάνο, το 1.7
πιάνω 3.23
πιάνω κάποιον Κ.3.2
πιατέλα, η Κ.2.6
πιάτο, το 2.14
κύριο πιάτο, το 2.14
πίεση, η 3.23
παίρνω την πίεση 3.23
πίθηκος, ο 3.25
πιλότος, ο/η 3.22
πίνακας, ο 2.16
πινακίδα, η Κ.2.12
πινακοθήκη, η 3.20
πίνω 1.4
πιο 1.4
πιο… από… 2.15
πίπα, η Κ.3.5
πιπέρι, το 2.12
πιπεριά, η 2.9
πιρούνι, το 2.16
πισίνα, η Κ.1.12, 3.25
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melon
past
have a quick recovery!
get well!
environment
description
I describe / to describe
strange
curious
nursing
I include / to include
I wait / to wait
magazine
area
walk
adventure
about, almost
kiosk owner (masc.)
kiosk
kiosk owner (fem.)
case, occasion
I pass / to pass, I go past / to go past
time passes / goes by
Ι cross / to cross
I enter / to enter, I go in / to go in
I have a good / bad time
wig
I walk / to walk
walking
last year
I fly / to fly
stone
stone (adj.)
napkin, towel
I fall / to fall, I fall / to fall down
it’s raining, it’s snowing
I miscalculate / to miscalculate
I dive / to dive
I come and go / to come and go
I go / to go
spring, fountain
Pelion (mountain)
any more
the piano
I catch / to catch
I arrest / to arrest
serving plate
plate, course, dish
main course / dish
blood pressure
I take the blood pressure
monkey
pilot
painting, picture
signboard
art gallery
I drink / to drink
more
more… than…
smoking pipe
pepper
green pepper
fork
swimming pool

πιστεύω 2.15
I believe / to believe
πίσω 2.9
behind
πίσω Κ.3.12
back
πίσω στην Αθήνα Κ.3.12
back to Athens
πιτζάμα, η Κ.2.14
pyjama
πίτσα, η 3.21
pizza
Πλάκα, η 1.8
Plaka (old neighborhood in Athens)
πλατεία, η 1.5
square
πλάτη, η 3.23
back
πλέι-ρουμ, το Κ.3.9
playroom
πλένομαι 2.16
I wash myself / to wash myself
πλένω 2.16
I wash / to wash
πλευρά, η 3.21
side
πληκτρολόγιο, το 1.4
keyboard
πληροφορία, η Κ.2.15, 3.19
information
πληροφορική, η 1.6
information technology
πληρώνω 2.11
I pay / to pay
πλησιάζω Κ.3.1
I approach / to approach
πλοίο, το 1.4
boat, ship
χάνω το πλοίο 3.21
I miss the boat
πλοίο της γραμμής, το Κ.3.7
(sea) liner
πλυντήριο πιάτων, το 2.16
dishwasher
πλυντήριο ρούχων, το 2.16
washing machine
πνευμονία, η 3.23
pneumonia
ποδήλατο, το 1.7
bicycle
πόδι, το Κ.2.20, 3.23
leg, foot
(πάω) με τα πόδια 3.20
I go on foot
ποδόσφαιρο, το 1.7
football
ποιανού; (γεν. της αντ. ποιος;) 2.13 whose?
ποίηση, η 1.8
poetry
ποιητής, ο Π.2.1
poet (masc.), creator
ποιήτρια, η Π.2.1
poet (fem.)
ποιος; ποια; ποιο; 1.2
who? what?
πόλεμος, ο Κ.3.15
war
πόλη, η 1.3
town, city
πολίτης, ο 1.8
citizen
πολιτικός, ο/η Κ.1.7, 3.19
politician
πολιτικός-ή-ό 2.12
political
πολιτισμός, ο Κ.2.16
culture, civilisation
πολύ 1.2
very
πολυεθνικός-ή-ό Κ.2.9
multinational
πολυθρόνα, η 2.16
arm chair
πολυκατοικία, η 3.25
apartment building, block of flats
πολυμηχάνημα, το Κ.2.17
multifunctional device / printer
πολύς-πολλή-πολύ 2.10
a lot, many
Πολυτεχνείο, το 3.21 	Polytechnic school (National Technical Un.
of Athens)
πονάω 3.23
I am / to be in pain, I hurt / to hurt
με πονάει ο λαιμός μου 3.23
my throat hurts
πονοκέφαλος, ο 3.23
headache
πόνος, ο 3.23
ache, pain
ποντίκι, το 1.4, K.3
mouse
πόρτα, η 2.16
door
Πορταριά, η 1.3
Portaria (village)
πορτοκαλάδα, η 2.12
orange juice
πορτοκαλής-ιά-ί 2.10
orange (adj.)
πορτοκαλί, το 2.10
orange (colour)
πορτοκάλι, το 2.11
orange
πορτοκαλιά, η Κ.3
orange tree
πορτοφόλι, το Κ.2.20, 3.24
wallet, purse
πορτρέτο, το 1.2
portrait
πόσο έχει; 2.11
how much does it cost?
πόσο κάνει; 1.7
how much does it cost?
πόσο; 1.7
how much?

πόσο...! Κ.3.4.
how...!
πόσος-η-ο; 2.11
how many / much…?
ποσότητα, η 2.12
quantity
πόσων χρονών / χρόνων είναι; 2.13 how old is he/she?
ποτάμι, το 2.10
river
ποταμός, ο 1.3
river
ποτέ Κ.1.7, 2.14
never
πότε; 1.7
when?
ποτήρι, το 2.14
glass
ποτήρι του κρασιού, το 2.14
wine glass
ποτήρι του νερού, το 2.14
water glass
ποτό, το 2.12
drink (noun)
που (άκλιτο) Κ.2.10, 3.19
who, whom, that
πού; 1.4
where?
από πού; 1.4
from where?
πουκάμισο, το 2.15
shirt
πουλάκι, το 3.18
little bird
πουλάω (-ώ) 2.11
I sell / to sell
πουλί, το 2.10
bird
πούλμαν, το 3.20
coach (bus)
πουλόβερ, το 2.15
pullover
πράγμα, το 2.12
thing
δεύτερο πράγμα, το Κ.2.11
thing / product of poor quality
πραγματικά Κ.2.4
really
πραγματικός-ή-ό 3.18
real
πρασινίζω Κ.3.2
I turn green / to turn green
πράσινο, το 2.10
green (colour)
πράσινος-η-ο 2.10
green (adj.)
πρέπει 3.22
I must, I have to / to have to
πριγκίπισσα, η Π.3.1
princess
πρίζα, η Κ.2.17
socket
πριν 2.16
before
προαστιακός (σιδηρόδρομος), ο 3.20 suburban rail
προάστιο, το 1.5
suburb
πρόβα, η Κ.1.4
rehearsal
πρόβατο, το 3.25
sheep
πρόβλημα, το Κ.2.3, 3.21
problem
πρόγραμμα, το 1.2
programme
προέλευση, η 2.10
origin
προϊόν, το Κ.2.10
product
προϊόντα, τα Κ.2.10
products
προκαταβολή, η 3.22
deposit, down payment
προλαβαίνω 3.18
I catch / to catch
πρόπερσι 3.17
the year before last
πρόποση, η Κ.2
toast (with drinks)
προς 3.20
to, towards
προσέχω 3.23 	I am / to be careful, I watch out / to
watch out
προσθέτω Κ.2.13, 3.23
I add / to add
προσκαλώ 2.14
I invite / to invite
πρόσκληση, η 2.14
invitation
προσοχή! 3.22
attention!
προσοχή, η Κ.1.9, 3.22
attention, care, caution
προσπάθεια, η Κ.3.1
effort
κάνω προσπάθεια για κάτι Κ.3.1 	I make an effort (to accomplish
something)
προσπαθώ Κ.2.3, 3.22
I try / to try
προστάτης, ο Κ.2.13
patron
πρόστιμο, το Κ.3.16
fine (n.)
πρόσωπο, το Κ.1.7, 3.23
face, person
προτείνω 3.22
I suggest / to suggest
προτιμάω (-ώ) 2.11
I prefer / to prefer
προϋπηρεσία, η 3.25
work experience
προφίλ, το 1.8
profile

προχτές 3.17
προχωράω (-ώ) & προχωρώ 3.21
πρωθυπουργός, ο 3.22
πρωί, το 1.2
πρωινό, το 2.16
πρωί-πρωί 2.9
πρώτα 2.11
πρωταγωνιστής, ο Κ.1.7
πρωταγωνίστρια, η Κ.1.7
πρώτα-πρώτα 2.11
πρωτεύουσα, η 2.10
πρώτος-η-ο 1.5
Πρωτοχρονιά, η Κ.2
καλή Πρωτοχρονιά! Κ.2
πτήση, η 3.22
πτήση των επτά, η 3.22
πτυχίο, το 3.17
παίρνω το πτυχίο μου 3.17
πυκνός-ή-ό 3.18
πυξίδα, η 1.3
πυρετός, ο 3.23
πυρκαγιά, η 3.24
πιάνω πυρκαγιά 3.24
Πυροσβεστική Υπηρεσία, η 3.24
πω! πω! Κ.1.8
πωλείται 3.25
πώληση, η 3.25
πωλητής, ο 2.15
πωλήτρια, η 2.15
πως 3.21
πώς; 1.4
πώς είσαι; 1.4
πώς πάει; Κ.3.16
πώς σας νιώθω! Κ.3.16
πώς το λένε αυτό ελληνικά; 1.4

the day before yesterday
I go on / to go on
prime minister
morning
breakfast
early in the morning
firstly, at first
leading man, protagonist
leading woman, protagonist
first of all
capital city
first
New Year’s Day
happy New Year!
flight
the seven o’clock flight
degree, diploma
I get / to get my degree
dense, thick
compass
fever
fire
I catch fire / to catch fire
Fire Department
wow! (exclamation)
for sale
sale
salesman
saleswoman
that
how?
how are you?
what’s new?
I know exactly how you feel!
what’s it called in Greek?

ραδιοταξί, το 3.20
ραδιόφωνο, το 1.7
ρακή, η Κ.3.13
ραντεβού, το 1.8
δίνω ραντεβού 3.19
ράφι, το 2.9
ράφτινγκ, το 1.7
ρεπό, το 3.25
ρεσεψιόν, η 3.19
ρεσεψιονίστ, η 3.21
ρέστα, τα 2.11
ρετιρέ, το 3.25
ριάλιτι, το 1.8
ριάλιτι, τα 1.8
ρίγανη, η 3.23
ρινόκερος, ο 3.25
ρίχνω 3.18
ρίχνει βροχή / χιόνι 3.18
ρίχνω Π.2.3, 3.23
ροδάκινο, το 2.11
ροδέλα, η 3.23
Ρόδος, η 2.10
ροζ 2.10
ροζ, το 2.10
ροκ, το 1.8
ρολόι, το (του ρολογιού) Κ.2.20
ρόλος, o Κ.3.1
ρόμπα, η Κ.2.14

radio taxi
radio
raki
appointment, date
I make an appointment
shelf
rafting
day off
reception
receptionist
change (n.)
penthouse
reality show
reality shows
oregano
rhinoceros
I throw / to throw
it΄s raining / snowing
I put / to put, I drop / to drop
peach
ring (e.g. onion ring)
Rhodes (island)
pink (adj.)
pink (colour)
rock (music)
clock, watch
role
robe
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ρούβλι Ρωσίας, το 3.24
ρουτίνα, η 2.16
ρούχο, το 2.15
ρύζι, το 2.12
ρωτάω (-ώ) 2.16

Σ

Russian rouble
routine
piece of clothing
rice
I ask / to ask

σα (τη) βρεγμένη γάτα Κ.3.10 	like a wet cat (expression for someone
who behaves awkwardly because he
feels guilty for something)
σα(ν) Κ.2.3
like, as
Σάββατο, το 1.4
Saturday
Σαββατοκύριακο, το 1.7
weekend
καλό Σαββατοκύριακο! Κ.2
have a nice weekend!
σακάκι, το 2.15
vest
σακίδιο, το 2.15
backpack
σακούλα, η 2.12
bag
σαλάμι, το 2.12
salami
σαλάτα, η 1.7
salad
σαλάτα εποχής, η Κ.2.18
seasonal salad
σαλόνι, το 2.16
living room
σάλτσα, η Κ.2.13
sauce
Σαμοθράκη, η 3.17
Samothrace (island)
σαμπάνια, η 3.24
champagne
σαμπουάν, το 2.12
shampoo
Σαντορίνη, η 2.9
Santorini (island)
σαξόφωνο, το Κ.2.4
saxophone
σαπούνι, το 2.12
soap
Σαρακοστή, η Κ.2
Lent
καλή Σαρακοστή! Κ.2
happy Lent!
σβήνω 2.16
I turn off / to turn off, I erase / to erase
σβούρα, η Κ.3.15
spinning top
σγουρός-ή-ό 2.13
curly
σε 1.4
to, in, at, on
σε λίγο 2.13
in a while
σεζόν, η Κ.2.15
season
σειρά, η 2.12
turn
είναι / έρχεται η σειρά μου 3.24 it’s my turn
σελίδα, η 1.8
page
Σεπτέμβριος, ο 2.15
September
σερβίρω Κ.2.13
I serve / to serve
σερβιτόρα, η Κ.1.4, 2.14
waitress
σερβιτόρος, ο Κ.1.4, 2.14
waiter
σερφ, το 1.7
surf
σέρφινγκ, το 1.8
windsurfing
σηκώνομαι 2.16
I get up / to get up
σήμα (οδικό), το 3.24
road sign
σήμα (του κινητού), το 3.24
signal
σήμα, το 3.17
logo
σημαία, η 2.10
flag
σημείο, το Κ.3.5
point
σήμερα 1.4
today
σίγουρα Κ.2.3, 3.22
certainly, sure
σίγουρος-η-ο 3.22
certain, sure
σίδερο, το 2.16
iron
σιδερώνω 2.16
I iron / to iron
Σιένα, η 3.20
Siena
σινεμά, το 1.8
cinema
σίριαλ, το 1.7
TV series
σιρόπι, το 3.23
syrup
σιτάρι, το 1.6
wheat
σιωπή, η Κ.3
silence
σκάκι, το 1.7
chess
σκάλα, η 2.16
staircase, ladder, stairs
κυλιόμενες σκάλες, οι 3.21
escalator
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σκάφος, το 3.20
craft, boat
σκέφτομαι 3.22
I think / to think
σκηνικά, τα Κ.3.1
stage set
σκηνοθέτης, ο 1.8
director, film director (masc.)
σκηνοθέτρια, η 1.8
director, film director (fem.)
σκληρά 3.19
hard (adv.)
σκληρός-ή-ό 2.11
hard
σκοπός, ο Π.3.2
purpose
σκόρδο, το 2.11
garlic
σκούπα, η 2.16
broom
ηλεκτρική σκούπα, η 2.16
vacuum cleaner
σκουπίδι, το Κ.3.13
trash, rubbish, garbage
σκουπίζω 2.16
I clean / to clean I sweep / to sweep
σκούρος-α-ο 2.15
dark
σκούφος, ο 3.18
woolen cap
σκύλος, o 1.1
dog
σοβαρά; Κ.1.12, 2.14
seriously?
σοβαρός-ή-ό 2.13
serious
σόδα, η 2.12
soda water, carbonated water
σοκολάτα, η 2.12
chocolate
σόλα, η Κ.2.15
sole
σορτς, το 3.18
shorts
σοτάρω Κ.2.13
I sauté / to sauté
σουβλάκι, το 2.14 	souvlaki (small pieces of meat grilled
on a skewer)
σούπα, η 2.14
soup
σούπερ μάρκετ, το Κ.1.13, 2.9
super market
σουρώνω Κ.2.13
I strain / to strain
σουρωτήρι, το Κ.2.13
strainer
σούσι, το 3.24
sushi
σπάω 3.23
I break / to break
σπάω το πόδι μου 3.23
I break my leg
σπεσιαλιτέ, ή Κ.2.13
speciality
σπήλαιο, το Π.2.1
cave
σπίτι, το 1.1 home,
house
σπορ, το 1.8
sport
σπουδάζω 1.6
I study / to study
σπουδή, η Κ.2.2, 3.19
study
σπουδές, οι Κ.2.2, 3.19
studies
σταγόνα, η Κ.3.18
drop
σταθερό, το 1.5
hοme telephone, land line
σταθμός, ο 3.20
station
σταματάω (-ώ) 3.20
I stop / to stop
σταμνί, το Κ.3.18
clay jug
στάση, η 2.9
bus stop, stop
σταυρός, ο Π.2.5
cross (n.)
σταφύλι, το 2.11
grape
στέλνω Κ.1.1, 2.16
I send / to send
στενό, το 3.21
narrow street, alley
στενός-ή -ό 2.15
tight
στενός-ή-ό 3.20
narrow
στενοχωρημένος-η-ο Κ.2.19
sad, upset
στήθος, το 3.23
chest
στην υγειά σου / σας! Κ.2
cheers! to your health!
στιγμή, η 3.19
moment
στο καλό να πας / να πάτε! Κ.2
farewell!
στοίχημα, το Π.3.1
bet
βάζω στοίχημα Π.3.1
I bet / to bet
στολή, η Κ.3.3
uniform, costume
στολίζω Π.2.2
I decorate / to decorate
στολισμένος-η-ο Π.2.2
decorated
στόμα, το 3.17
mouth
μένω με το στόμα ανοιχτό 3.17 I am flabbergasted, I am dumbfounded
στομάχι, το 3.23
stomach

στον-στην-στο 1.5
on the, in the, at the, to the
στοπ, το Κ.3.15
stop
στούντιο, το Κ.2.4, 3.25
studio
Στρασβούργο, το 1.8
Strasbourg
στρίβω 3.21
I turn / to turn
στρογγυλός-ή-ό 2.11
round (adj.)
στροφή, η 3.22
turn, curve
στρώνω 2.16
I set / to set
στρώνω το κρεβάτι 2.16
I make / to make (the bed)
στρώνω το τραπέζι 2.16
I set the table
στυλό, το 1.5
pen
συγγενής, ο 2.13
relative (noun)
συγγενείς, οι 2.13
relatives
συγγενικό πρόσωπο, το Κ.1
relative
συγγενικός-ή-ό Κ.1
relative (adj.)
συγγνώμη 2.9
I am sorry, excuse me
συγγνώμη, η 2.9
apology
συγγραφέας, o/η Κ.3.1
writer, author (masc. / fem.)
συγκρότημα, το Κ.1.4, 3.19
band, group
συγχαρητήρια, τα Κ.2
congratulations
συγχαρητήρια! Κ.2
congratulations!
τα συγχαρητήριά μου! Κ.2
my congratulations!
συγχωρώ 2.15
I forgive / to forgive
συζητάω (-ώ) 3.19
I talk / to talk about I discuss / to discuss
συζήτηση, η Κ.3.16
discussion, conversation
σύζυγος, ο/η 2.13
spouser (masc. / fem.)
σύκο, το 2.11
fig
συλλυπητήρια, τα Κ.2
condolences
τα συλλυπητήριά μου! Κ.2
my condolences!
συμμαθήτρια, η Κ.1.3
classmate (fem.)
συμπαθητικός-ή-ό 2.13
nice
σύμφωνοι 3.22
agreed!
συμφωνώ 3.21
I agree / to agree
συν 3.25
plus
συνάδελφος, ο/η Κ.2.16, 3.21
colleague (masc. / fem.)
συνάλλαγμα, το 3.24
foreign exchange
κάνω συνάλλαγμα 3.24
I exchange money
συναντάω (-ώ) Κ.2.16, 3.19
I meet / to meet
συνάντηση, η 2.13
meeting
συνέδριο, το Κ.1.9
conference, convention
συνεργείο, το 3.19
garage (automobile repair shop)
συνέχεια (συνεχώς) Κ.1.2, 2.12
continuously
συνέχεια, η 2.11
continuity
στη συνέχεια 2.11
afterwards
συνεχίζω Π.2.2, 3.18
I continue / to continue
συνήγορος, o/η Κ.3.1 	legal advocate, defence lawyer
(masc. / fem.)
συνηθισμένος-η-ο Κ.2.16
usual, ordinary
συνήθως 1.7
usually
συνθέτης, ο Κ.1.7
composer (masc.)
συνθέτρια, η Κ.1.7
composer (fem.)
συννεφιά, η 3.18
cloudy weather
συννεφιάζω 3.18
I get cloudy / to get cloudy
συννεφιάζει 3.18
it’s getting cloudy
σύννεφο, το 1.3
cloud
συνορεύω 2.10
I border / to border
σύνορο, το Κ.2.2
border
συνταγή (γιατρού), η 3.23
prescription
συνταγή, η 2.16
recipe
σύνταγμα, το 3.20
constitution
Σύνταγμα, το 3.20
square & metro station in Ath.
σύνταξη, η Κ.2.16
pension
συνταξιούχος, ο/η Κ.1.9
retiree (masc. / fem.)
συντομογραφία, η 3.25
abbreviation

Σύρος, η 2.9
συρτάρι, το 2.16
συστημένος-η-ο 3.24
συχνά Κ.1.6, 3.19
συχνός-ή-ό 3.20
σφουγγαρίζω 2.16
σφυρίζω Κ.3.15
σχάρα, η 2.14
στη σχάρα 2.14
σχέδιο, το Κ.2.4, Κ.2.15
σχεδόν Κ.2.3
σχολείο, το 1.2
σχολή, η Κ.2.4
σχολικά (είδη), τα Κ.2.14
σχολικό (λεωφορείο), το 3.20
σώμα, το 3.23
σωστά Κ.1.14
σωστός-ή-ό 3.24

Syros (island)
drawer
registered
often
frequent
I mop / to mop
I whistle / to whistle
grill
grilled
plan, model, design
almost
school
school, university department
school supplies
school bus
corps
correctly
correct

τ.μ. = τετραγωνικά μέτρα 3.25
τα λέμε Κ.2.16, 3.25
ταβέρνα, η 2.9
τάβλι, το 1.7
ταγιέρ, το Κ.3.3
ταγκό, το Κ.1.13
ταΐζω 3.25
ταινία, η 1.7
τακτοποιώ 2.16
ταλέντο, το Κ.2.4
ταμείο, το 2.15
ταμίας, ο/η (της ταμίου) 1.6
τανκ, το Κ.3.15
τάξη, η 1.4
ταξί, το 3.17
ταξιδεύω 2.16
ταξίδι, το 2.9
καλό ταξίδι! Κ.2
ταξιδιωτικό πρακτορείο, το 3.22
ταράτσα, η 3.22
Ταΰγετος, ο 2.10
ταυτότητα, η Κ.1.10, 3.24
ταχυδρομείο, το 1.5
ταχυδρομικώς Κ.3.11
ταχυδρόμος, ο/η 2.9
ταχύτητα, η 3.24
ταψί, το Π.2.3
τέλεια 1.8
τέλειος-α-ο Κ.2.15
τελειώνω 2.11
τελευταίος-α-ο Κ.2.10, 3.21
τελικά 3.17
τέλος καλό, όλα καλά! Κ.2.1
τέλος πάντων Κ.2.19
τέλος, το Κ.1, 2.11
στο τέλος 2.11
τένις, το 1.7
τέρμα, το 3.20
Τετάρτη, η 1.4
τέταρτο, το 2.11
τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.), το 3.25
τετράδιο, το 2.9
τετράκλινος-η-ο Κ.3.13
τέχνη, η Κ.1.6, 2.16
τεχνική εταιρεία, η 1.6

square metres
see you
tavern
backgammon
woman’s suit
tango
I feed / to feed
film
I tidy up / to tidy up
talent
cashier’s desk
cashier (masc. / fem.)
tank
class, classroom, order
taxi, cab
I travel / to travel
journey, trip
have a nice trip!
travel agency
terrace
Taygetos (mountain)
identity (card)
post office
by mail
postman (masc. / fem.)
speed, velocity, gear
baking tray
perfectly
perfect
I finish / to finish
last
finally, in the end
all is well that ends well!
any way
the end
in the end
tennis
end, terminal
Wednesday
quarter
square metre, m2
notebook
four-bed (room)
art
technical company

Τ
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τεχνικός-ή-ό 3.25
technical
τεχνολογία, η Κ.2.4
technology
τζαζ, η 1.8
jazz
τζάκι, το 3.18
fireplace
τζατζίκι, το 2.14 	tzatziki (dip made mainly from yogurt
& cucumber)
τηλεκάρτα, η 2.12
phone card
τηλεόραση, η 1.7
television
τηλεφώνημα, το Κ.1.14, 3.25
phone call
τηλεφωνητής, ο 3.25
telephone operator (masc.)
αυτόματος τηλεφωνητής, ο 3.25 answering machine
τηλεφωνήτρια, η 3.25
telephone operator (fem.)
τηλέφωνο, το 1.5
telephone
παίρνω τηλέφωνο 3.17
I make a phone call
τηλεφωνάω (-ώ) & τηλεφωνώ 2.16 I make / to make a phone call
τι άλλο; Κ.1.2
what else?
τι έγινε; 3.23
what happened?
τι είδους…; Κ.2.4
what kind...?
τι έκπληξη! 2.13
what a surprise!
τι κάνεις; 1.4
how are you?
τι κρίμα! Κ.1.2
what a pity!
τι λες; / τι λέτε; 2.15
what do you think?
τι ώρα είναι; 2.14
what time is it?
τι ωραία! 1.6
how nice!
τι...; 1.3
what...?
τίγρη, η 3.25
tiger
τιμή, η 2.14
price
τιμοκατάλογος, ο 2.14
price list, menu
τιμόνι, το Κ.3.16
steering wheel
τίποτα / τίποτε 2.11
something, nothing
τίποτε άλλο 2.11
nothing else
τιρκουάζ 2.10
turquoise (adj.)
τιρκουάζ, το 2.10
turquoise (colour)
τίτλος, ο 1.8
title
τμήμα, το 2.12
department
τοις εκατό (%) 3.25
per cent
τοιχογραφία, η 3.21
fresco
τοίχος, ο Κ.2.7
wall
τόπος, ο 1.8
place, site, location
τόπος καταγωγής, ο 1.8
place of origin
Τοσκάνη, η 3.20
Tuscany
τοστ, το 1.7
toasted sandwich
τότε 3.18
then
του χρόνου 3.19
next year
τουαλέτα (WC), η 2.16
toilet
τουλάχιστον 2.12
at least
τουλίπα, η 2.9
tulip
τουρισμός, ο Κ.2.4
tourism
τουρίστας, ο Π.3.2
tourist (male)
τουριστικό γραφείο, το 1.6
travel agency
τουρίστρια, η Π.3.2
tourist (female)
τούρτα, η 2.16
cake
τραγουδάω (-ώ) 2.16
I sing / to sing
τραγούδι, το 1.7
song
δημοτικό τραγούδι, το Π.3.2
folk song
τραγουδιστής, ο 1.8
singer (masc.)
τραγουδίστρια, η 1.8
singer (fem.)
τραμ, το 3.20
tram, streetcar
τράπεζα, η 1.6
bank
τραπεζαρία, η 2.16
dining room
τραπέζι, το 2.9
table
τραπεζικός λογαριασμός, ο 3.22
bank account
τραπεζομάντιλο, το 2.16
table cloth
τρένο, το 3.20
train
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τρέξιμο, το 2.16
running, jogging
τρέχω 2.16 I run /
to run
τρέχω και δε φτάνω 3.24 	I rush but I can’t make it (I am too busy)
τριαντάφυλλο, το 2.10
rose
τρίβω Κ.2.13
I rub / to rub, I scrub / to scrub
Τρίκαλα, τα 3.25
Trikala (city)
τρίκλινος-η-ο Κ.3.13
three-bed (room)
Τρίτη, η 1.4
Tuesday
τρίτος-η-ο 1.5
third
τρίφτης, ο 3.17
grater
τρόλεϊ, το 3.20
trolley bus
τρόφιμα, τα 3.17
food, groceries
τροχαία, η 3.24
traffic police
τροχονόμος, ο/η 3.24
traffic policeman / policewoman
τρώω 2.14
I eat / to eat
τσάι, το 1.4
tea
τσάμπα 2.11
for free
τσάντα, η 2.15
bag
τσεκ-ιν (ο έλεγχος εισιτηρίων), το 3.22 check-in
τσέπη, η Κ.2.20
pocket
τσιγάρο, το 2.12
cigarette
τσίχλα, η 2.12
chewing gum
τσουγκρίζω Κ.3.17
I clink / to clink
τύπος, ο 3.22
press (n.)
τυπώνω Κ.2.17
I print / to print
τυρί, το 2.12
cheese
τυρόπιτα, η 2.11
cheese pie
τυχαία 2.9
by chance
τυχερός-ή-ό Κ.3.16
lucky
τύχη, η Κ.2
luck
καλή τύχη! Κ.2
good luck!
τώρα 1.5
now

Υ

υγεία, η 2.12
στην υγειά σου / σας! Κ.2
υγρασία, η 3.18
Ύδρα, η 1.5
υδραυλικός, ο/η 1.6
υλικό, το Κ.2.13, 3.23
υπάλληλος, ο/η 1.6
υπάρχω 2.9
υπάρχει 2.9
υπεραγορά, η 2.9
υπέροχος-η-ο 2.16
υπερωρία, η 3.25
υπηκοότητα, η 2.10
υπνοδωμάτιο, το 2.16
κυρίως υπνοδωμάτιο, το Κ.3.9
ύπνος, ο 3.23
υπόγειο, το 2.16
υπογραφή, η 3.24
υποδοχή, η Κ.2
υπολογιστής, ο 1.4
υποστήριξη, η 3.25
τεχνική υποστήριξη, η 3.25
υπόσχομαι Κ.3.15
υποτροφία, η Κ.3.4
υπουργείο, το Κ.2.16
Υπουργείο Πολιτισμού, το Κ.2.16
ύστερα Κ.3.17
ύφος, το Κ.3.3
ύψος, το 2.13

health
cheers! to your health!
humidity
Hydra (island)
plumber (masc. / fem.)
ingredient, material
employee (masc. / fem.)
I exist / to exist
there is
super market
wonderful
overtime (work)
citizenship
bedroom
master bedroom
sleep
basement
signature
reception
computer
support
technical support
I promise / to promise
scholarship
ministry
Ministry of Culture
then, afterwards
facial expression, style, look
height

φαγητό, το 1.4

food

Φ

μαγειρευτό φαγητό, το 2.14
cooked food
φαγητό της ώρας, το 2.14
grilled food
φαίνομαι K.2.18, 3.21
I seem / to seem
δε μου φαίνεται Κ.3.15
it doesn’t seem to me
μου φαίνεται 3.21
it seems to me
φάκελος, ο 3.24
envelope
φακή, η 2.11
lentil
φακές, οι 2.12
lentils
φακός, ο Κ.3.13
flashlight
φανάρι, το 3.21
traffic light, car light
φανάρια, τα 3.21
traffic lights, car lights
φανέλα, η 2.15
vest (undershirt)
φαντασία, η Κ.2.16
imagination, fantasy
φαξ, το 3.22
fax
φαρδύς-ιά-ύ 2.15
wide
φάρμα, η 3.25
farm
φαρμακείο, το 1.6
pharmacy
φάρμακο, το 3.23
medicine
φαρμακοποιός, ο/η 1.6
pharmacist (masc. / fem.)
φασαρία, η 3.24
noise, fuss
φασόλι, το 2.12
bean
φάτνη, η Π.2.1
manger
Φεβρουάριος, ο 2.15
February
φεγγάρι, το 1.3
moon
φέρνω 2.14
I bring / to bring
φεστιβάλ, το 1.8
festival
φέτα (τυρί), η 2.12
feta cheese
φέτα, η 2.12
slice
φέτος 1.2
this year
φεύγω 1.2
I leave / to leave
Φηρά, τα 3.22
Fira (town in Santorini)
φθινόπωρο, το 2.9
autumn
φίδι, το 3.25
snake
φιλάκι, το Κ.1.2
little kiss
φιλενάδα, η 3.17
friend (fem.)
φιλέτο, το 2.12
fillet
φίλη, η 1.2
friend (fem.)
φιλί, το Κ.1.3
kiss
φιλικά Κ.1
amicably, friendly (adv.)
φιλικό πρόσωπο, το Κ.1
friend
φιλικός-ή-ό Κ.1
friendly (adj.)
φιλμ, το 3.17
film, movie
φιλολογία, η 1.6
literature
φιλόλογος, ο/η 1.6
philologist (masc. / fem.)
φιλοξενώ 3.22 	I host / to host, I accommodate / to
accommodate
φίλος, ο 1.2
friend (masc.)
φιλώ Κ.1.1
I kiss / to kiss
φιστίκι, το 1.5
pistachio
φλαμέγκο, το Κ.1.13
flamenco
φλιτζάνι, το Π.2.3
cup
ένα φλιτζάνι ζάχαρη Π.2.3
a cup of sugar
Φλωρεντία, η 3.20
Florence
Φλώρινα, η 3.22
Florina (city)
φοβερός-ή-ό Κ.3.15
amazing, frightening
φοιτητής, ο 1.6
student (masc.)
φοιτήτρια, η 1.6
student (fem.)
φορά, η 2.11
time (e.g.: three times a week)
φοράω (-ώ) 2.15
I wear / to wear
φόρεμα, το 2.15
dress
φορτηγό, το 3.21
truck
φορτιστής, ο 1.4
re-charger
φορτωμένος-η-ο Κ.3.14
loaded
φούξια 2.10
fuchsia (adj.)

φούξια, το 2.10
φούρναρης, ο 2.9
φουρνάρισσα, η 2.9
φούρνος, ο 1.6
φούρνος, ο 2.16
φουρτούνα, η Κ.3
φούστα, η 2.15
φράγκο Ελβετίας, το 3.24
φράουλα, η 2.11
φρατζόλα, η 2.12
φρενάρω Κ.3.5
φρέσκος-ια-ο 2.11
φρόνιμος-η-ο Π.3.1
φρούτο, το 2.11
φρυγανιά, η 2.12
φρύδι, το 3.23
φτάνω 2.16
φτηνός-ή-ό / φθηνός-ή-ό 2.11
φτιάχνω 3.19
φτιάχνω Π.2.3, 3.21
φτώχια, η Κ.3
φυλάω (-ώ) 3.19
φύλλο, το 2.10
φυσάω (-ώ) 3.18
φυσάει (-ά) 3.18
φύση, η 2.10
φυτό, το 2.10
φωνάζω 3.23, K.3.5.
φωνή, η Κ.2.17
φως, το 2.16
Φώτα, τα Π.2.1
φωταγωγημένος-η-ο Κ.3.14
φωτιά, η 3.22
πιάνω φωτιά 3.24
φωτιστικό, το 2.16
φωτογραφία, η Κ.1.2
φωτογράφος, ο/η 1.6

Χ

fuchsia (colour)
baker (masc.)
baker (fem.)
bakery
oven
rough seas, tempest
skirt
Swiss franc
strawberry
loaf
I brake / to brake
fresh
well behaved
fruit
rusk
eyebrow
I arrive / to arrive
cheap
I fix/to fix, I repair/to repair
I make / to make
poverty
I keep / to keep
leaf
I blow / to blow
it’s windy
nature
plant
I call / to call, I shout / to shout
voice
light
Epiphany
lit up
fire
I catch fire
light, lamp
photograph
photographer (masc. / fem.)

χαίρετε! 1.1
hello! hi! (plural of courtesy)
χαιρετίσματα, τα Κ.2
greetings / regards
χαιρετίσματα σε... Κ.2
greetings to / regards to...
χαιρετισμός, ο Κ.1.5, 2.11
greetings / regards
χαιρετισμούς σε... 2.11
greetings to / regards to...
χαίρομαι Π.2.1, K.3
I am glad / happy, I rejoice
να τον / την χαίρεσαι! Κ.2 	congratulations! (may he / she always
make you happy!)
να σε / σας χαιρόμαστε! Κ.2 	congratulations! (may you always make
us happy!)
χαλασμένος-η-ο 3.19
broken
χαλάω (-ώ) 3.19
I break down / to break down
χαλάει ένα μηχάνημα 3.19
a machine breaks down
χαλί, το 2.16
carpet
χάλια 1.4
awful, very bad
Χαλκιδική, η 3.25
Halkidiki (peninsula in N. Greece)
χαμογελάω (-ώ) Κ.3.15
I smile / to smile
χαμόγελο, το Κ.3.18
smile
χάμω Κ.3.19
on the ground
χάνω 2.12
I lose / to lose, I miss / to miss
χάνω (το πλοίο) 3.21
I miss the boat
χαρά, η 1.4
joy
χάρακας, ο 1.5
ruler
χαρακτήρας, ο Κ.2.2
character
χαρίζω 3.21 	I give away / to give away, I donate / to
donate
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χαριτωμένος-η-ο Κ.3.3
cute
χαρούμενος-η-ο 2.13
happy
χάρτης, ο 1.3
map
χαρτί, το 1.5
paper
χαρτί υγείας, το 2.12
toilet paper
χαρτικά (είδη), τα Κ.2.14
stationery
χαρτομάντιλο, το 2.12
handkerchief
χαρτονόμισμα, το 2.12
bank note
χαρτοπετσέτα, η 2.16
paper napkin
χαρτοπωλείο, το 2.9
stationery store
χασάπης, ο 2.9
butcher
χασάπικο, το 2.9
butcher’s
χείλη (χείλια), τα 3.23
lips
χειμώνας, ο 2.10
winter
καλό χειμώνα! Κ.2
have a nice winter!
χειμωνιάτικος-η-ο 3.22
winter (adj.)
χειροκρότημα, το Κ.3.4
applause
χελώνα, η Κ.1.5, 3.25
turtle, tortoise
χέρι, το 3.23
hand, arm
χήνα, η 3.25
goose
χήρα, η 1.8
widow
χήρος, ο 1.8
widower
χιλιάδα, η Κ.3.14
thousand
χιλιάδες Κ.3.14
thousands
χιλιόμετρο, το 2.10
kilometre
χιμπατζής, ο Κ.3.15
chimpanzee
χιονάνθρωπος, ο 3.18
snowman
χιόνι, το 3.18
snow
χιονίζει 3.18
it’s snowing
Χίος, η 1.5
Chios (island)
χλμ. = χιλιόμετρο 3.25
km (kilometres)
χμ! 2.9
hmm! (indicates uncertainty)
χοιρινό, το 2.12
pork
χοιρινός-ή-ό 2.12
pork (adj.)
χολ, το 2.16
hall
Χολαργός, ο Κ.3.8
Holargos (area in Athens)
χόμπι, το 1.8
hobby
χοντρός-ή-ό 2.13
fat
χορευτής, ο Κ.1.13
dancer (masc.)
χορεύτρια, η Κ.1.13
dancer (fem.)
χορεύω 2.16
I dance / to dance
χορός, ο 1.8
dance
χρειάζομαι 2.15
I need / to need
δε χρειάζεται Κ.3.15
it’s not necessary
χρήμα, το 2.12
money
χρήματα, τα 2.12
money (pl.)
Χριστός, ο Κ.2
Christ
Χριστός Ανέστη! Κ.2
Christ has risen!
Αληθώς Ανέστη! Κ.2
Indeed he has!
Χριστούγεννα, τα 2.15
Christmas
καλά Χριστούγεννα! Κ.2
merry Christmas!
χριστουγεννιάτικος-η-ο Π.2.2, 3.22 Christmas (adj.), christmassy
χρονιά, η Κ.2
year
καλή χρονιά! Κ.2
happy New Year!
χρόνος, ο (οι χρόνοι / τα χρόνια) 2.13 year (years)
και του χρόνου! Κ.2 	congratulations! (I hope we are all
well next year!)
χρόνια πολλά! 2.14
happy birthday! / many happy returns!
χρόνος, ο K.2.19
time
έχω χρόνο για κάτι K.2.19, 3.17
I have time to do something
χρυσός, o Κ.3
gold
χρυσός-ή-ό 2.12
golden, gold
Χρυσοσπηλιώτισσα, η (όνομα
Chrisospiliotissa (name of a church

22

εκκλησίας αφιερωμένης
dedicated to Virgin Mary)
στην Παναγία) Κ.3.14
χρώμα, το 2.10
colour
χταπόδι, το Κ.1.6, 2.12
octopus
χτενίζομαι 2.16
I comb / to comb my hair
χτενίζω 2.16 	I comb / to comb someone else’s
(or my) hair
χτένισμα, τo Κ.3.1
hair styling, hair style
χτες (xθές) 1.4
yesterday
χτυπάω (-ώ) 3.19
I ring / to ring, I knock / to knock
χτυπάει το κουδούνι 3.19
the bell rings
χτυπάω (-ώ) 3.23
I hit / to hit
χτυπάω (-ώ) Π.2.3
I beat / to beat, I mix / to mix
χυμός, ο 2.11
juice
χωματόδρομος, ο Κ.3.13
dirt road
χώρα, η 1.2
country
χωραφάκι, το Κ.2.12
small field
χωράφι, το Κ.2.10
field
χωριάτικη σαλάτα, η 2.14
rustic salad (Greek salad)
χωριάτικος-η-ο 2.14
rustic, village (adj.)
χωρίζω 3.19
I separate / to separate
χωριό, το 1.1
village
χωρίς 2.12
without
χωρισμένος-η-ο 1.8
divorced
χώρος, ο Κ.2.7
space, room

Ψ

ψαράδικο, το 2.9
ψάρεμα, το 1.8
ψάρι, το 2.12
ψάχνω 2.9
ψεύτης, ο 2.15
ψηλός-ή-ό 2.10, 2.13
ψηλότερα Κ.3.20
ψήνω Π.2.3
ψητός-ή-ό 2.14
ψιθυριστά Κ.2.6, 3.21
ψιλά, τα 2.11
ψιλός-ή-ό 3.23
ψυγείο, το 2.11
ψωμί, το 2.11
ψώνια, τα 2.12
ψωνίζω 2.16

fish market
fishing
fish
I search / to search
liar
high, tall
higher
I bake / to bake, I roast / to roast
grilled
(by) whispering, in whispers
small change (coins)
thin, fine
refrigerator
bread
shopping
I go shopping / to go shopping

ωδείο, το Κ.2.9
Ωκεανία, η 2.10
ώμος, ο 3.23
ώρα, η 2.14
είμαι στην ώρα μου 3.17
σε καμιά ώρα 3.21
έχω ώρα (για κάτι) 2.16
ωραία 1.2
ωραίος-α-ο 2.10
ωράριο, το Κ.2.14, 3.20
ωράριο λειτουργίας, το Κ.2.14, 3.20
ως (έως) 2.9
ωχ! 2.15

conservatory
Oceania
shoulder
hour, time
I am on time
in an hour
I’ve got time (to do something)
well, nice
nice, beautiful, handsome
timetable, time schedule
opening / working / business hours
until
oh!

Ω

